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Abstract

A dolgozat célja annak feldeŕıtése, hogy a területi egyensúlyi modell alapvető összefüggései
mennyiben találhatóak meg Magyarországon. Ehhez egy új adatbázist fejlesztettünk
amely módośıtott kistérségi szinten 2001 és 2014 között ingatlanpiaci, munkaerőpiaci és
területi, demográfiai jellemzőket is tartalmaz. Az adatokat felhasználva arra a kérdésre
keressük a választ hogy mennyire erős kapcsolat látható az ingatlanpiac és a munka-
erőpiac között? Azt találjuk, hogy a változások tekintetében gyenge és instabil a kap-
csolat, a területi egyensúly modellje gyengén működik. Ebben fontos szerepet játszik,
hogy számos alminta között más és más mintázat található. A pénzügyi válság előtt
a legfontosabb változónak a helyi cégeknél dolgozók aránya tűnik. Utána viszont a
belső migráció és demográfiai folyamatok a fontosabbak. Azt is látjuk, hogy nemcsak
a szintek különböznek a keleti és nyugati országrészek között, de a kapcsolatok is.

The aim of this paper is to investigate how the spatial equilibrium model applies to Hun-
gary. For this we created a new database on modified micro-regional level between 2001
and 2014 with real estate/property market, labor market, regional and demographical
data. We use this database to answer the question: how strong is the relationship
between the real estate/property market and labor market? We find that regarding
changes the connection is quite weak and unstable, the spatial equilibrium model is not
working properly. It plays a great role in this that there are different patterns if we
concern different sub-samples. Before the financial crisis the most important variable
was the rate of people working at local firms. But after the crisis in-migration and
other demographic processes are more important. We also see a difference between the
east and the west side of the country not just in levels but in relations as well.
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1. Bevezetés

Magyarországon az emberek 85% saját ingatlanban lakik (Eurostat, 2014), és sokan
tartanak fenn ingatlant befektetési vagy jövedelem-termelési célból. Az ingatlanva-
gyon gyakran a legfőbb vagyontárgy, a magyar családok vagyonának 80% ingatlanban
található.

A magyar ingatlanárak egyik legfontosabb meghatározói természetesen a magyarországi
gazdasági folyamatok: kamatok, infláció, kereslet. Azonban a települési, regionális
jellemzők is igen lényegesek. Keresztmetszeti adatokat használva Gábor et al. (2016)
megmutatták, hogy a jövedelmi különbségek és a földrajzi adottság is összefüggnek az
ingatlanárakkal.

Jelen dolgozat a regionális demográfiai és gazdasági folyamatok hatását vizsgálja ke-
resztmetszeti és panel adatokon. A kutatás fő kérdése, hogy a helyi munkaerőpiacok
közti eltérések és azok változása hogyan kapcsolódik az ingatlanárak szintjéhez és
változásához.

Ez a kutatás kapcsolódik a nemzetközi városi gazdaságtan számos kutatási irányához.

A területi egyensúlyi (spatial equilbrium) modellek egy összefüggő elméleti keretben
tárgyalják egy adott régióra jellemző vállalati termelékenységet, béreket, és ingatlan
árakat. A Rosen (1979) és Roback (1982) által kifejlesztett modell-család fő meglátása
az, hogy a helyi munkaerőpiac és ingatlanpiac között több szálon van kapcsolódás, és a
kölcsönhatásokból alakulnak az egyensúlyi árak. A modell egyik legjobb összefoglalását
Moretti (2010) adja.

Amikor egy régióban a helyi vállalatoknak jó a teljeśıtménye és több embert tudnak
foglalkoztatni, magasabb nominális béreket tudnak fizetni, az hatással lesz a helyi in-
gatlanpiacra is, ez utóbbi pedig visszahat a munkaerőpiacra. A magasabb jövedelem
eredménye megoszlik a munkavállalók és a helyi ingatlan-tulajdonosok között. A kap-
csolatot az adja, hogy magasabb munkaerő kereslet, többlet keresletet teremt az ingat-
lanpiacon is.

Képzeljük el, hogy egy régióban megemelkedik a helyi átlagos termelékenység. Ennek
hatására emelkednek a bérek. A magasabb bérek növelik a helyi ingatlanpiaci árakat.
A modell azt mutatja meg, hogy a nettó hatás attól függ, hogy mennyire könnyű
középtávon új lakásokat éṕıteni, illetve mennyire mobil a munkaerő.

Jelen dolgozat célja annak feldeŕıtése, hogy a területi egyensúlyi modell alapvető összefüggései
mennyiben találhatóak meg Magyarországon, illetve a válság előtti és utáni időszak jel-
lemzőinek összevetése. A modell főbb jellemzői:
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A térségi népesség növekedése növeli az ingatlanok iránti keresletet. Amennyiben vala-
milyen okból nem tud több lakás épülni, emelkednek az árak. Ha több lakást tudnak
éṕıteni, a növekvő lakás ḱınálat felsźıvja a keresletet.

A térségben működő cégek által ajánlott bérek emelkedése kétféle hatással jár. Először
is növeli a helyben dolgozók keresletét, amely megemeli az ingatlanok árát is. A ma-
gasabb bérek egyúttal vonzóbbá teszik a régiót mások számára, és ez növelheti a helyi
ingatlan keresletet.

Mind a két csatorna esetén fontos, hogy miként tud alkalmazkodni az ingatlan állomány.
Ha a növekvő keresletet tudja követni a ḱınálat, a hatás is mérsékelt marad. Ha azonban
valamilyen okból (pl. éṕıtési korlátozás, infrastruktúra hiánya) nem lehet bővülni, akkor
a keresleti hatás is erősebb lehet. Ezért az egyik fontos kontroll változó az ingatlanok
számának alakulása lesz.

Fontos észrevenni hogy a feĺıvelés és csökkenés időszaka aszimmetrikus lehet. Glaeser
(2008) is megjegyzi, hogy a lakás állomány nagyon lassan amortizálódik, ezért lefelé
elég merev az állomány, miközben növekvő kereslet mellett a lakások száma is gyorsan
növekedhet.

A kérdések megválaszolásához egy új adatbázist fejlesztettünk. Először is kialaḱıtottunk
egy módośıtott kistérségi rendszert, amely homogén ingatlanpiaci környezetet terem-
tett. A 2014-ben érvényes kistérségi felosztást vettük alapul, és 39 kistérséget ketté
bontottunk egy városias és egy vidéki jellegű módośıtott kistérségre.

Az adatokat több forrásból vettük. A demográfiai adatok esetén a TEIR-ből és a
TSTAR-ból vett település szintű mutatókat aggregáltuk erre a szintre. A gazdasági
adatokat a KSH-nál elérhető mérleg adatokból számı́tottuk és aggregáltuk módośıtott
kistérségi szintre. Sok energiát ford́ıtottunk arra, hogy a több telephellyel rendelkező
cégek esetén szétosszuk a munkaerőt. Az ingatlan árindexek alapját tranzakciós szintű
ingatlanár adatok képezték, amelyek forrása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
illetékhivatali adatbázisa volt. Ezeket aggregáltuk fel a módośıtott kistérségi szintre.

A végeredménye egy módośıtott kistérség szintű panel adatbázis lett, 2001 és 2014
között, amely olyan változókat tartalmaz mint átlagos négyzetméterár, átlagbér, a helyi
vállalatok dolgozóinak száma, lakások száma, helyi lakosok száma.

Az adatokat felhasználva arra a kérdésre keresünk választ, hogy mennyire erős kapcso-
lat látható az ingatlanpiac és a munkaerőpiac között? Azt találjuk, hogy a változások
tekintetében gyenge és instabil a kapcsolat, a területi egyensúly modellje gyengén
működik. Ennek sokféle oka lehet az ingatlanpiac működési gyengeségétől kezdve, li-
mitált belső migráción keresztül az erősen heterogén almintákból fakadó zajosan mért
paraméterekig. Jelen dolgozatban arra koncentrálunk, hogy megértsük, milyen fonto-
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sabb különbségek találhatóak különböző időszakokban és területeken. Így kiemelten
elemezzük, hogy milyen különbség van a pénzügyi válság előtti és utáni időszak között,
illetve van-e különbség a keleti és nyugati országrészek között?

Az eredményeink azt mutatják, hogy jelentős különbség van a két időszak között: a
válság előtt a legfontosabb változónak a helyi cégeknél dolgozók aránya látszik. Utána
viszont a belső migráció és demográfiai folyamatok a fontosabbak. Azt is látjuk, hogy
nemcsak a szintek különböznek a keleti és nyugati országrészek között, de a kapcsolatok
is.

2. Kapcsolódó irodalom

Több korábbi munka is foglalkozott a kapcsolatok számszerüśıtésével. Egy fontos korai
összefoglaló Bartik (2002), aki a könyv hatodik fejezetében számba veszi a népesség, fog-
lalkoztatottság és bérek kapcsolatát az ingatlanárakkal. Amerikai adatokon jellemzően
erős és magas elaszticitást találnak minden esetben. Az eredményei szerint a foglal-
koztatottság 10 százalékos változása hat év alatt 4 százalékkal emeli az árakat. ? is
amerikai adatokon mutat példákat - a jövedelmi szintek és az ingatlanárak között erős
kapcsolat figyelhető meg. Párizsi adatokon egy dinamikus modell keretben elemzi a
keresleti hatásokat Meese and Wallace (2003), és talál magas paraméter értékeket a
jövedelemre és a foglalkoztatottságra. Hyclak and Johnes (1999) négy amerikai város
esetében mutat idősoros adatokat - és talál eltérő méretű kapcsolatot jövedelem és in-
gatlanár között.

A magyarországi ingatlanpiaci és a gazdasági viszonyok kapcsolatát a szakirodalom
több ága is elemezte.

Hedonikus árazási modellekre fókuszálva Gábor et al. (2016) a magyarországi lakóingatlanok
árszintjére ható tényezőket vizsgálta. Az árakra ható települési jellemzőket négy tényezőcsoportba
(természetföldrajzi, elérhetőségi, oktatási-egészségügyi ellátottsági és közigazgatási funk-
ciók) sorolva elemezte. Azt találják, hogy mind a négy tényezőcsoport fontos lehet az in-
gatlanár-különbségek megértésében: az egyes jellemzők az ingatlanárak varianciájának
2–5 százalékát, együttesen pedig mintegy 15 százalékát magyarázzák. A természeti jel-
lemzőket hangsúlyozza ? is - az ingatlanárak magasabb a folyók, tavak mentén, azonban
alacsonyabbak ahol erősebb az áradás veszély.

A regionális gazdaságtanból indulva Veronika (2018) a magyarországi területi és a városi
versenyképesség kapcsolatát vizsgálta. A munka a városi versenyképesség összetevőit
keresi magyar nagyvárosokra (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nýıregyháza,
Székesfehérvár és Kecskemét) és nagyvárosok térbeli elhelyezkedése és a vállalatok si-
keressége közötti kapcsolatot kutatja.
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Jelen dolgozat ugyancsak kapcsolódik a térbeli általános egyensúlyi modellekhez. Ma-
gyar adatokon ? egy gazdaságföldrajzi modellkeretben mutatja be a regionális támogatások
hatását a területi jellemzőkre.

A vizsgált keretben az ingatlanárak kapcsolódnak agglomerációhoz és bérekhez egy-
aránt. Számos kutatásból tudjuk (például Ciccone and Hall (1996)), hogy agglomerált
területeken - városokban például - magasabb az átlagos termelékenysége a vállalatoknak
és magasabb bért is fizetnek. Magyarországon 10%-kal magasabb népsűrűségű terüle-
teken mintegy 0.5-0.8 százalékkal magasabb a vállalatok termelékenysége (Békés and
Harasztosi, 2013).

Ahogy majd bemutatjuk, a 2008-as gazdasági válság fontos hatással b́ırt. A 2008-as
válság egy ḱınálat oldali sokkot eredményezett a magyar lakóingatlanok piacán. ? azt
nézte meg, hogy hogyan különbözik az árak és a tranzakciók volumenének igazodása a
válság után kis és nagy településeken. Az eredmények alapján a kisebb településeken
a válság utáni igazodás nem árban, hanem inkább volumenben történt, mı́g a nagyobb
településeken ennek éppen az ellenkezője igaz. Számunkra ez azt jelenti, hogy a válság
utáni időszakban eltérő mintákat láthatunk a városias és a falusias minták között.

3. A felhasznált adatbázis késźıtése

A munka egyik fontos feladata volt az adatbázis összeálĺıtása, amihez különböző adat-
forrásokat használtunk, majd tiszt́ıtás után az adatokat megfelelő térbeli és időbeli
egységekre aggregáltuk.

Az eredményekhez sokféle forrásból használtunk adatokat. A következőkben bemu-
tatjuk a területi, vállalati és ingatlan adatok forrását és az elemzések során használt
változók elkésźıtését.

3.1. Módośıtott kistérségek

Az elemzés területi egységeként a kistérségi felosztás módośıtott változatát használjuk.
Ehhez a 2007-2010 között érvényben lévő, 174 kistérséget tartalmazó felosztásból indu-
lunk ki.

M

39 kistérséget felosztottunk, és létrehoztunk városi központokat és vidéki perifériákat1.

1Az eredeti 174 statisztikai kistérségből 39 lett felosztva két részre, megyénként 1-3, kivéve Pest
megyét, ahol 8
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Az ingatlanpiac szempontjából ez a megkülönböztetés kritikus fontosságú. Végül 213
egységet hoztunk létre, amelyeket Módośıtott kistérségnek nevezünk. A szövegben ami-
kor térséget ı́runk, ezekre a módośıtott kistérségekre gondolunk.

Akkor osztottuk fel a NUTS4 régiókat, ha a városi központ és a vidéki területek
népessége is meghaladta a 20 ezer főt. Ennek kiszámı́tásához kivontuk a városi központ
népességét a kapcsolódó kistérség összegzett népességéből. Próbálkoztunk a pontos
érték különböző defińıcióival, de a 20 ezer fős határ bizonyult a legstabilabbnak figye-
lembe véve a megfelelő számú ingatlan piaci tranzakciót (5 vagy több). Azt gondoltuk,
hogy ennyi ember szükséges ahhoz, hogy értelmezhető aggregátumok keletkezzenek.
Az 1 táblázat mutatja a lehetséges opciókat a módośıtott kistérségi felosztásra. Másik
korlát használata különbségeket eredményezne, bár nem kifejezetten nagyokat.

1. táblázat. A felosztott NUTS4 területek száma

Városi központ népessége
15000 alatt 20000 alatt 30000 alatt

Vidéki terület népessége
15000 alatt 59 43
20000 alatt 53 39 28
30000 alatt 24 20

A 213 módośıtott kistérségből 173 marad a tiszt́ıtás után (csak 5 megyében nincs törlés:
Békés, Csongrád, Jász, Nógrád, Tolna; legtöbb törlés Borsodban (7), utána Somogy (5),
Zala (5) és Baranya (4); legtöbb törlés Dél-Dunántúlon (9) Észak-Magyarországon (9),
Nyugat-Dunántúlon (9), legkevesebb Dél-Alföldön (1)) A 173-ból: 101 eredeti kistérség
(58%), 37 városias (21%), 35 falusias (20%).

3.2. Vállalati adatok, KSH (2001-2015)

(A) Mérleg adatok A vállalatokra vonatkozó adatok a KSH vállalati mérleg adatbázisából
származnak, és 2001-2015 között állnak rendelkezésre, a pénzügyi vállalatokat kivételével
az összes kettős könyvelést alkalmazó vállalatra. Az elemzéshez a foglalkoztatottak
számát és az összes személyi jellegű ráford́ıtást használtuk. A nyers adatokat tiszt́ıtottuk,
az egyszeri kiugró értékeket simı́tottuk. Egy adott módośıtott kistérségre vonatkozó
átlagbért az öt fő fölötti vállalatok átlagos, egy főre jutó személyi jellegű ráford́ıtása
alapján számı́tottuk, az elemzésben nominális értékeket használva. A foglalkoztatottak
számát a módośıtott kistérség összes vállalatának figyelembevételével határoztuk meg.

(B) A működés helye

Az adatelőkésźıtés lényeges lépése a vállalatok módośıtott kistérségekhez történő kap-
csolása. Első lépésként a KSH Gazdasági Szervezetek Regisztere (GSZR) nyilvántartását
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használjuk, ami tartalmazza a vállalat működésének helyét. Ahol ez nincs megadva, ott
a GSZR-ben vagy ennek hiányában a mérlegben lévő székhelyet rendeljük a vállalathoz.

A második lépés a több telephellyel rendelkező vállalatok kezelése. A telephelyeket
tiszt́ıtás után2 a KSH bértarifa adatbázisából rendeljük hozzá a vállalatokhoz. A te-
lephelyek pontos létszámát nem ismerjük, de a telephelyek közti létszámarányokat meg
tudjuk becsülni a bértarifa egyes telephelyekhez tartozó megfigyeléseinek száma alapján.

Ha egy vállalatnak több módośıtott kistérségben is van telephelye, a vállalatot annyi
részre bontjuk, ahány módośıtott kistérséghez tartozik. Az átlagbér a felbontott vállalat
minden részében ugyanaz marad. Az alegységek létszámát az adott módośıtott kistérséghez
tartozó telephelyek létszámának összege adja.

Ahhoz, hogy meghatározhassuk, egy módośıtott kistérségben mekkora az aránya azok-
nak az iparágaknak, amelyeknek lehetőségük van részt venni a nemzetközi kereskede-
lemben, az iparágakat

”
kereskedhető” (tradable) és

”
nem kereskedhető” (non-tradable)

kategóriákba soroljuk. A besorolás időben nem változik.
”
Kereskedhető” az a kétjegyű

iparág, amelyben a megfigyelt teljes időszakban az összes export árbevétel legalább
10%-át teszi ki az összes értékeśıtés teljes nettó árbevételének. A vállalatokat az
utolsó megfigyelésük alapján - szintén időben változatlan módon - soroljuk kétjegyű
iparágakhoz. Ennek seǵıtségével meg tudjuk határozni minden módośıtott kistérségben
a

”
kereskedhető” iparágakban működő vállalatok teljes létszámát és annak a kistérségben

működő összes vállalat létszámához viszonýıtott arányát. Ez az arány a vállalatok
létszámváltozása, ki- és belépése, illetve székhely- vagy telephelyváltozása következtében
időben változó.

3.3. Ingatlan árak (2000-2014)

Elemzésünk során tranzakciós szintű ingatlanár adatokkal dolgozunk, amelyek forrása
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékhivatali adatbázisa. Az adatbázis valós
ingatlan-adásvételeken alapul, a megyei illetékhivatalok a NAV egységes rendszerében
rögźıtik a tranzakciókat. Az adatok ugyanazok, amelyeket Gábor et al. (2016) is
használt, és részletesebben bemutatott.

A tranzakciós ingatlanár adatbázis tartalmazza a települést, az értékeśıtett ingatlan
árat, az ingatlan t́ıpusát, méretét és a hasznos m2-t. Az adatbázis tiszt́ıtása során
kivesszük azokat a tranzakciókat, ahol (i) 10,000 Ft alatti az érték, (ii) az ingatlan

2A köztes években hiányzó telephelyeket továbbvezetjük. Ha az első vagy utolsó években nincs
információ a bértarifából, azokra az évekre a legkorábbi vagy legkésőbbi rendelkezésre álló telephely
összetétellel számolunk. Ahol a telephelyek között nem szerepel a GSZR-ben megadott működés helye,
ott azt is betesszük a telephelyek közé, pontosabb információ hiányában a létszám 20%-át rendelve
hozzá. A maradék 80%-ot a korábbi arányoknak megfelelően osztjuk szét a többi telephely között.
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kisebb 10 m2-nél, (iii) az ingatlan nagyobb 3000 m2-nél vagy a megadott hasznos terület
nagyobb 1000 m2-nél, (iv) csak egy területi adat van megadva, vagy az ingatlan vagy
a hasznos m2 hiányzik, (v) a m2 ár 2,000,000 Ft-nál több vagy 20,000 Ft-nál kevesebb.
Az elemzés során, ahogy a béreknél is, itt is nominális értékeket használunk.

A módośıtott kistérségek ingatlanárait a tiszt́ıtás után számı́tott medián m2 árral ra-
gadjuk meg, hogy csökkentsük a szélsőségesen magas vagy alacsony m2 árú tranzakciók
hatását. Ugyanakkor megállaṕıthatjuk, hogy az átlagos és a medián m2 ár a legtöbb
esetben nem tér el lényegesen, a közti korreláció magas (93%), az átlagos m2 ár me-
diánhoz viszonýıtott aránya átlagosan 1.12, a 10. percentilisben 0.98, a 90. percentilis-
ben 1.26.

A tranzakciós adatbázisból használt további két változó az adott évi - a tiszt́ıtás után
megmaradt - tranzakciók száma a módośıtott kistérségben és a házak aránya az adott
évi tranzakciókon belül.

3.4. Települési adatok, KSH T-STAR-ból (2001-2015)

A KSH T-STAR adatbázisból további települési jellemzőket is használunk, mint a la-
kosságszám (lakónépesség száma az év végén) és a lakások száma. Ezeket módośıtott
kistérségi szintre aggregáljuk. Az elemzés során a lakosságszám mellett a lakások
arányát (lakások száma a lakónépességhez viszonýıtva) és a foglalkoztatottak arányát
(a módośıtott kistérség vállalatainak teljes létszáma a lakónépességhez viszonýıtva)
használjuk. Az utóbbi mutató esetében fontos megjegyezni, hogy ez nem egyezik a
módośıtott kistérség lakosságán belül a foglalkoztatottak arányával, hiszen a lakóhely
és a munkahely kistérsége nem feltétlenül egyezik.

Emellett további két, időben változatlan települési szintű változót használunk, szintén
módośıtott kistérségekre aggregálva: a települések 2011-es belterületét és a település
t́ıpusát (város vagy nem). Egy módośıtott kistérség városiasságát időben változó módon
határozzuk meg, a kistérség településeihez rendelt város indikátor súlyozott átlagaként,
ahol a súlyokat az adott település ingatlan tranzakcióinak száma adja.

3.5. Minta szűḱıtés

Az elezéshez a 2001-2014-es intervallumot használjuk, hiszen ekkor állnak rendelkezésünk-
re mind ingatlanpiaci, mind vállalati adatok. A módośıtott kistérség-év szintű megfi-
gyeléseinket kétéves periódusokra aggregáljuk, ezáltal simı́tva az esetleges éves kiugró
értékeket. Ez lehetővé teszi, hogy jobban megragadhassuk a hosszú távú tenden-
ciákat. A kétéves összevonás során hét periódust kapunk: 2001-2002, 2003-2004, ...,
2013-2014. Az ingatlanáraknál a medián értéket, valamint a tranzakciókon belül a
házak arányát a kétéves periódus tranzakciói alapján határozzuk meg, a többi változó
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esetén (lakosságszám, lakásszám, foglalkoztatottak száma) a két év átlagát használjuk.
A kétéves periódusban az átlagbéreket az egyes évek foglalkoztatottainak számával
súlyozott átlaga adja.

Azokat a módośıtott kistérségeket teljesen kivettük az elemzésből, ahol legalább két
kétéves periódusban 10-nél kevesebb volt a tranzakciók száma. Így csökkentettük a
kevés megfigyelésből származó esetleges torźıtó hatást. Így az eredeti 213-ból 173
módośıtott kistérség maradt. Az Appendix tábla 9 mutatja, milyen változást okoz
a minta ezekkel a kistérségekkel történő csökkentése az ingatlanárak eloszlásában.

4. Az ingatlanárak alakulása

Először is tekintsük meg az ingatlanárak megoszlását Magyarországon. A 1 ábra mu-
tatja meg a módośıtott kistérségi szinten az ingatlanárak szintjének különbségeit. Az
ábra az árak eloszlásának öt kvintiliését mutatja. Jól látszik a közép-nyugati és a kelet-
magyarországi területek közötti szintbeli különbség. Az is látszik, hogy az adathiány
miatt számos nyugati és észak-keleti kistérség esett ki - ezek jellemzően falusias, sok
apró településből álló területek, ahol nagyon kevés volt egyes időszakokban az ingatlan-
piaci tranzakció.

1. ábra. Ingatlanpiac - országon belüli különbségek 2012-ben

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. Medián ingatlanárak

(logaritmus). Tranzakciós adatok - teljes tiszt́ıtott minta.

A következőkben nézzük meg az ingatlanpiac országos alakulását 2002 és 2014 között.
A piac alakulását a 2 ábra mutatja. Jól látható, ahogy az árak az időszak elején
meredeken emelkedtem, majd a válságot követően csökkentek.

Itt jegyezzük meg hogy, mivel az országos szinten a tranzakciók több mint harma-
da Budapesten van, ezért az országos árakat ez nagyban meghatározza. A kistérségi
szinten azonban Budapest csak egy megfigyelés nekünk, ezért nem számı́t olyan sokat.
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Azt várjuk, hogy a Budapest nélküli tranzakciós medián lesz a mi mintánkból képzett
medián értékhez hasonló.

2. ábra. Ingatlanpiac alakulása időben

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. Medián

ingatlanárak átlagos változása. 2002=1. Tranzakciós adatok

- teljes tiszt́ıtott minta.

A 3 ábra az átlagos változás mellett mutat egy bő sávot, amin belül kistérségek középső
80%-a található - 2002-es bázishoz képest. A p10-p90 sáv szerint például az első négy
évben (2006-ban, 2002-hez képest) az átlagos emelkedés 51%-os (=0.41 log egység), de
a sáv azt mutatja, hogy ez nagy szórás mellett valósult meg, az alsó 10-ik percentilis
értéke 20%, a 90-ik percentilis értéke 86% (0.18 és 0.62 log egység)

Az ábra azt mutatja, hogy a kistérségekben jellemzően 2008-ig növekedtek az árak -
nagy szóródás mellett. Az is látszik, hogy ahol a legjobban növekedtek az árak, ott csak
2010 után kezdtek el csökkeni. A 10-ik percentilishez tartozó kistérségben nominálisan
alig 4%-kal nőttek az árak (32% átag, 72% p90). Több helyen nominálisan is csökkentek
az árak.

A következő két ábrában a hatéves változások eloszlását látjuk az első időszakra (2008
vs 2002, ?? ábra)és a második időszakra (2014 vs 2008, ?? ábra).
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3. ábra. Árváltozások átlaga p10, p90

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves pe-

riódusok. Medián ingatalnárak átlagos változása,

10-ik és 90-ik percentilis. Minden éves változás

2002=hez képest van mérve

4. ábra. Ingatlanárar változások eloszlása

Ingatlanár adatok. Kétéves periódusok. Növe-

kedési időszak: 2002-2008, Csökkenési időszak:

2008-2014.

Az első időszaki hisztogramon jól látható, ahogy az átlag növekszik, és hogy 3 esetben
csökkenek az árak. A második időszakban jóval szélesebb az eloszlás, és persze az átlag
is 0 alatt van.
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5. Munkaerőpiac

A munkaerő piacot három változónk ı́rja: helyi lakosság száma, helyi dolgozók aránya
és az átlagbér.

A nemzetközi irodalom a helyi népesség bővülése és a helyben dolgozok növekedése
között nem tesz különbséget. Ennek az az oka, hogy jellemzően 80-90% korrelációt
találnak. Pédául Blanchard and Katz (1992) szerint amerikai tagállami stinten a fog-
lalkoztatás és a nettó (munkakorú) népesség változása közötti korrelációs együttható
értéke 0.91 az 1970-87 időszakban.

Magyarországon nem ez a helyzet. Ugyan keresztmetszeti szinten erős a korreláció,
a megfigyelt időszakban csak 0.44% a korrelációs együttható. Ezért jelen munkában
nemcsak a helyi lakosok számát, hanem a helyben dolgozók arányát (helyben dolgozok
száma/helyi lakosok száma) is figyelembe vesszük.

Érdemes megjegyezni, hogy a különbség nem abból fakad hogy 39 kistérséget ketté
szedtünk városi és falusias részre. A legnagyobb különbségek felső kvartilisában (43
térség) ugyanaz a minta van, kb 21% a városias, 16% a falusias, 63% amelyik eredeti
kistérség, az alsó kvartilisban is hasonló (19, 30, 51%)3

Így a következőkben kétféle létszám adattal dolgozunk. Lakosságszám (összes lako-
sok száma TSTAR) és helyi dolgozók száma( a vállalati adatokból számol a térségben
dolgozók száma). A térségi dolgozók aránya nem más mint a módośıtott kistérségben
lévő vállalatoknál dolgozók száma osztva a térségben lakók számával. A változók főbb
jellemzőit a 2 táblázat mutatja be.

A helyben dolgozók / teljes helyi lakosság aránya 2002-ben például 0.03 és 1.36 között
mozog, 0.18 átlaggal és 0.15 mediánnal. Ez a szám közel van a KSH adatokból számı́totthoz:
2002-ben 1,758,100 foglalkoztatott volt, a népesség száma ugyanekkor 10,175,000 fő,
vagyis az arány 0.17. 4

Mivel minden modellben logaritmusos transzformációt használunk, ennek az értéknek
a logaritmusát használjuk. Az alábbi ábra bemutatja az eloszlások főbb jellemzőit 2004
és 2012 között.

3A változások különbségét tekintve a legnagyobb különbség: Ózdi falusias része, Sárvár, Szécsény,
Záhony, Vásárosnamény, mı́g a legkisebb: Dabas, Dunaújváros falusias része, Mórahalom, Veresegyház
és Jászberény falusias része

4Jól látszik az adatokon az ingázás is: a városi és falusi részre kettéválasztott kettéválasztott
kistérségek esetén, a falusias helyekre [0.03,0.41] a range és 0.11 a medián, a városi központokra meg
a range [0.12,1.36] és 0.27 a medián).
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2. táblázat. Főbb változók léıró statisztika

Változó N Átlag St. hiba Min Max

Periódus: 2003-2004
Medián m2 ár 173 112321 48376 35556 300000
Lakosságszám 173 53561 129333 10855 1701326
Foglalkoztatottak aránya 173 17.99% 11.12% 3.69% 100.61%
Lakások aránya 173 39.47% 3.56% 32.93% 53.93%

Átlagbér 173 1867 429 1185 3656

Periódus: 2011-2012
Medián m2 ár 173 117545 48987 40000 264717
Lakosságszám 173 52749 131677 10655 1731603
Foglalkoztatottak aránya 173 17.86% 11.85% 3.95% 122.40%
Lakások aránya 173 42.70% 3.96% 35.09% 57.18%

Átlagbér 173 2926 679 1842 5691

Note: Kétéves aggregált adatok 2003-2004 és 2011-2012. Módośıtott
kistérségek.

5. ábra. A lakosságszám, a foglakoztatottak aránya és az átlagbér 2004-ben és 2012-ben

(a) Lakosságszám (b) Foglalkoztatottak aránya (c) Átlagbér (log)

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. (a) Lakónépesség száma az év végén

(logaritmus). (b) A kistérségben működő vállalatok alkalmazottainak száma a lakónépesség

számához viszonýıtva (logaritmus). (c) A kistérségben működő 5 fő fölötti vállalatok átlagos

egy főre jutó személyi jellegű ráford́ıtásai (logaritmus). A szürke oszlopok a 25-75. percentilis

intervallumot jelölik, a fehér elválasztóvonal a medián, a vonalak az összefüggő, a pontok a

kiugró értékeket.

Mind a három változó szintjének térbeli megosztása jelentős szóródást, és részben eltérő
mintázatot mutat. A Függelék három ábrája (12, 13 és 14) megmutatja a térbeli
különbségeket.
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6. Keresztmetszeti összefüggések

A következő ábrákban és táblázatokban a keresztmetszeti léıró eredményeket ismer-
tetjük. Elsősorban a 2012-es évi jellemzők alapján ı́rjuk le az összefüggéseket.

A fontosabb változóink a következők: az adott évben a kistérségi medián ingatlanár (egy
négyzetméter ára forintban) természetes logaritmusa, a térségi lakosság méretének (be-
jelentett lakosok száma) logaritmusa, térségi vállalatoknál alkalmazottak létszámának
és a bejelentett lakosok arányának logaritmusa és a helyi, 5 fő feletti vállalatok által
fizetett bérek logaritmusa.

Lakosság és dolgozók keresztmetszetben erősen korreláltak - mind a két időszakban.
Ezért hasznosabb ha a dolgozók arányát használjuk. Szoros helyi munkaerőpiac esetén
az arány magas. Ugyancsak magas lehet, ha sok a helyi nyugdijas, vagy sokan ingáznak
be.

A pontdiagramokat egy kétlépcsős eljárással alaḱıtottuk elő. Először a log árakat reg-
resszáltuk a házak arányán és a városi lakosság arányán. Az innen nyert reziduumokat
hasonĺıtottuk utána a térségi lakosság, a dolgozók számával illetve a bérekkel. (Min-
den változó természetes logaritmusát használtuk). Minden esetben mutatjuk a második
lépésben vett lineáris egyváltozós modellt, a predikciós konfidencia intervallumot (95%)
és az R2-t is.

Minden ábra esetén a teljes kistérségi mintát használjuk - Budapest egy kistérség. Sok
esetben a budapesti kistérség egy extrém értékű változó, hiszen a főváros mintegy
hatszor nagyobb népességű mint a következő nagyváros, és a bérek is magasabbak.
Azonban, számszerű eredményeink alig változnak, ha nem szerepeltetjük.

A következő pontdiagramon az ingatlanárak és a térségi lakosok számának kapcsoltát
mutatja a budapesti kistérséggel együtt és külön látjuk. Egy ilyen kis mintában fontos
átgondolni, hogy van-e befolyásos megfigyelés - olyan extrém érték, amely hatással
van egy mintázatra. A ? ábra alapján Budapest extrém érték, de nem befolyásos
megfigyelés.
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6. ábra. Ingatlanár és lakosságszám közti kapcsolat, 2012

Kétéves periódus. Medián ingatlanárak (logaritmus). Tranzakciós adatok

- teljes tiszt́ıtott minta. Lakónépesség száma az év végén (logaritmus).

Az egyváltozós kapcsolatok után egy közös keretben elemezzük az összefüggéseket.

Minden modellben a függő változó egy adott évben a kistérségi medián ingatlanár (egy
négyzetméter ára forintban) természetes logaritmusa (nm arit). A magyarázó változók
a (i) térségi lakosság méretének (bejelentett lakosok száma) logaritmusa (N popit), a
(ii) helyi vállalatoknál alkalmazottak létszámának logaritmusa (N labit), és a (iii) helyi,
5 fő feletti vállalatok által fizetett bérek logaritmusa (wageit).

E(nm arit|.) = α+β1N popit+β2N labit+β3wageit+β4sh hazit+β5sh varosi+β6teruleti
(1)

Minden esetben kontrollálunk a házak arányára (sh hazit), az egy kistérségen belüli
városi lakosság arányára (sh varosit) és a belterület méretére (teruleti). A regressziót
egy kétéves periodusra futtattuk (2011-2012) és megismételtük 2003-2004-re is.

Először is vizsgáljuk meg a keresztmetszeti adatokat, a 2012-es évre koncentrálva. A 3
táblázat mindegyik oszlopa tartalmazza a térségben a házak arányát, a városias lakások
arányát és a belterület méretét (log).

Ha egyenként nézzük, magasabb ingatlanárakat találunk ott ahol magasabb a népsűrűség
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3. táblázat. Ingatlanárak - Keresztmetszet - 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
VARIABLES

Lakosságszám 0.233*** 0.125* 0.130** 0.137*
(0.0642) (0.0669) (0.0574) (0.0759)

Dolgozók aránya 0.342*** 0.289*** 0.369*** 0.326***
(0.0550) (0.0574) (0.0719) (0.0987)

Lakások aránya -0.391 -0.405 -0.565*
(0.379) (0.346) (0.323)

Átlagbér 0.110 -0.328** -0.159
(0.125) (0.152) (0.164)

Nyugat 0.402*** 0.287*** 0.368*** 0.373*** 0.312*** 0.306*** 0.206***
(0.0469) (0.0452) (0.0536) (0.0532) (0.0438) (0.0499) (0.0643)

Constant 9.567*** 11.91*** 10.96*** 10.41*** 10.89*** 13.32*** 11.73***
(0.541) (0.215) (0.401) (1.070) (0.583) (1.562) (1.330)

Observations 173 173 173 173 173 173 173
R-squared 0.459 0.508 0.413 0.409 0.521 0.544 0.385
Házak aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Városias Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Belterület Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Év 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2004

Note: Kétéves aggregált adatok Módośıtott kistérségek. Minden modell tartalmazza a házak és a
városi lakók arányát. Robusztus sztenderd hibák zárójelben *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

és magasabb a helyi dolgozók száma ( 3 táblázat 1 és 2 oszlop). Ha összevetünk két
nyugati (vagy keleti) térséget, ahol a belterület mérete, a lakások aránya és a városias
ingatlanok aránya ugyanaz, a 10 százlakékkal nagyobb lélekszámú területeken átlagosan
2.3 százalékkal magasabbak az ingatlanárak.

A magasabb agglomerációjú területeken drágábbak az ingatlanok - ez jól ismert eredmény,
de nem ok-okozati kapcsolat. Jellemzően egy harmadik tényező okozza azt, hogy az
adott helyen szeretnek az emberek lakni. Ilyen lehet a természeti hatás - Békés et al.
(2016) települési adatokat használva, például a folyók melletti vagy a Balaton-parti in-
gatlanok esetében talált ilyen össszetevőt. Vagy ilyen lehet a helyi munkaerő kereslet.
A második változónk épp ezt ragadja meg: magasabb ingatlanárakat találunk ott, ahol
helyben dolgozók aránya magasabb. Azon térségekben, ahol 10 százalékponttal ma-
gasabb a helyi dolgozók aránya, átlagosan 3 százalékkal magasabbak az ingatlanárak.
Mind a két együttható értéke stabil a korábbi és későbbi időszakokra nézve.

A kapcsolatot a lakások számával 2012-ben nagyon zajosan mérjük (3 táblázat 3 osz-
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lop). Ha a teljes időszakot nézzük, erősen ugrál az együttható értéke, 2004-2010 között
erősen negat́ıv kapcsolat található. Talán annyi óvatos következtetés vonható le, hogy a
lakáspiaci körülmények a fellendülés éveiben inkább számı́tanak - ahol több lakás épül,
ott átlagosan kevésbé emelkednek az árak.

Azt várjuk, hogy magasabb ingatlanárakat találjunk azon térségekben, ahol magasab-
bak a jövedelmek. Ezt látjuk 2004-ben, de nem látjuk 2012-ben. Ha megnézzük az
összes időszakot, a fellendülés alatt a kapcsolat erős, a becsült együtthatók értéke 0.3
körül van - ez nem esik messze a nemzetközi eredményektől. Azonban, 2010 után a
kapcsolat gyengül, 2014-re már csak 0.07-es értéket mérünk - ezt mutatja a 7 ábra is
amely a 3 táblázat negyedik oszlopát mutatja meg különböző évekre.

7. ábra. Ingatlanár és átlagbér közti kapcsolat, keresztmetszeti becslések

Kétéves periódusok. Medián ingatlanárak (logaritmus). Tranzakciós ada-

tok - teljes tiszt́ıtott minta. A kistérségben működő 5 fő fölötti vállalatok

átlagos egy főre jutó személyi jellegű ráford́ıtásai (logaritmus). A becsült

egyenlet a bérek mellett a (1) kontroll változóit tartalmazza

A 3 táblázat utolsó két oszlopa egy modellben vizsgálja a fenti változókat - 2012-ben
illetve 2004-ben. Az első eredmények stabilak: azt látjuk, hogy átlagosan magasabbak
az árak ott ahol magasabb a népsűrűség és a helyi dolgozók aránya. Lakások aránya
esetén is megmarad amit láttunk, nagyon zajosan mért inkább negat́ıv kapcsolat.

Amennyiben két azonos munkaerőpiaci jellemzőkkel b́ıró térséget vetünk össze, a bérek
inkább negat́ıv kapcsolatban állnak az ingatlan árakkal. Ezt részben kismintás mul-
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tikollinearitás probléma: magasabbak a bérek azon területeken ahol magas a helyben
alkalmazottak aránya. A két változó minden évben erősen korrelált, stabil 0.25 körüli
együttható mellett.

7. Modell főbb összefüggései

A területi egyensúlyi modell nem elsősorban a szintekről, hanem a változásokra ı́r
fel fontosabb összefüggéseket. A köevtkezőkben ezért ezekre az összefüggésekre kon-
centrálunk. Először a teljes időszakot vizsgáljunk, aztán külön-külön nézzük a válság
előtti és utáni időszakot.

7.1. A teljes 2002-2014 időszak

Először is tekintsük a teljes 2001/2002-2013/2014 időszakot. A 4 táblázat első három
oszlopa mutatja az eredményeket. Azt látjuk együtt és külön-külön is, hogy a la-
kosság/dolgozók száma nincs kapcsolatban az ingatlan árakkal, miközben azon térségekben
ahol a bérek 10%-ot emelkedtek, az ingatlan árak átlagosan 3%-os áremelkedést mutat-
tak. Azonban ez az eredmény nagyon gyenge lábakon áll. Egyrészt a R2 alig változott
a három magyarázó változóval. (0.071-ról 0.098-ra). Másrészt, ha 12 helyett 10 éves
különbséget nézünk (a táblázat 5 és 6 oszlopa), egészen más eredményt kapunk.

Az előbbi jelenség egyik lehetséges oka az, hogy nagyon zajosan mérjük a kapcsola-
tokat. Egy másik lehetőség az, hogy erős heterogenitás van a mintában, az egyes
időszakok nagyon más összefüggéseket rejtenek. Ennek egyik oka lehet, ahogy korábban
is emĺıtettük, a lakás mennyiség rövid távú rugalmatlansága.

Egy elképzelhető ok, hogy az átlagos ingatlanáraknak és azok változásának mérésével
valami nagy gond van. Sajnos a magyar ingatlanpiacon nincs sok tranzakció - különösen
2010-2012 között volt nagyon kevés. A jobb mérés érdekében több lépést is tettünk.
Először is 30 módośıtott kistérséget kidobtunk a mintából mivel kevés megfigyelés volt.
Az térségi ár esetében mediánt és nem átlagot használtunk. Négyzetméter árat vettünk
figyelembe, vagyis ha a bizonyos időszakokban csökkent/nőtt a lakások területe, azt ki
tudtuk szűrni.

Ellenőriztük azt is, hogy van-e kapcsolat a tranzakciószám és az árak változása között:
elképzelhető, hogy a tranzakciószám csökkenés miatt egy szelekciós hatás lép érvénybe,
és mondjuk az átlagosnál csak jobb (nem megfigyelt) minőségű lakások maradnak meg.
Ahogy ezt a ?? mutatja, az árváltozás nem a tranzakciószám függvénye

Végül pedig utánajártunk néhány kistérség esetében, hogy az általunk talált minta
hasonló-e mint amit más forrásokból lehet tudni. Például a legnagyobb emelkedést
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4. táblázat. Ingatlanárak - Hosszú differencia -Ld6

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES

Lakosságszám -0.0731 0.00243 -0.358** 0.282
(0.221) (0.212) (0.172) (0.386)

Dolgozók aránya 0.0406 -0.00331 0.0125 0.132
(0.0815) (0.0834) (0.0783) (0.117)

Átlagbér 0.320** 0.322** 0.0634 -0.215
(0.149) (0.153) (0.133) (0.374)

Constant 0.189*** 0.190** -0.0237 -0.0247 0.389*** 0.0475
(0.0682) (0.0741) (0.109) (0.109) (0.0890) (0.214)

Observations 173 173 173 173 173 173
R-squared 0.071 0.073 0.098 0.098 0.158 0.082
Házak aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Lakások aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Periódus 2014/2002 2014/2002 2014/2002 2014/2002 2012/2002 2014/2004

Note: Kétéves aggregált adatok 2002-2014 Módośıtott kistérségek. 12 éves késleltetés. Minden
modell tartalmazza a házak arányának változását. Robusztus sztenderd hibák zárójelben *** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

mutató kistérségek között van Fonyod és Balatonföldvár, amiről a sajtó is beszámolt5. A
jelentősen lemaradó térségekről, pl. Salgótarjáni kistérségről is sok beszámoló született6

7.2. Két időszak - eltérő minták

Láttuk, hogy az inagtalanárak alakulása nagyon változékony volt: a 2000-es évek elején
gyorsan majd lassabban emelkedettek, aztán a válság után csökkentek is.

A következőkben rövidebb és homogénebb időszakokra fogjuk vizsgálni az összefüggéseket.
Az első időszakban (2001/02–2007/08) növekedtek az ingatlanárak, emelkedtek a jöve-
delmek és Magyarország folyamatosan integrálódott a nemzetközi gazdaságba. A második
időszakban (2007/08 – 2013/14) a pénzügyi válság után estek a jövedelmek és csökken-
tek az ingatlanárak. A 5 táblázat a rövidebb időszakra számolt különbségeket mutatja
meg.

A 5 táblázat első három oszlop a két időszakot együtt mutatja, vagyis az együtthatók
átlagos összefüggést mutatják. Azt látjuk, hogy az egyedüli szignifikáns összefüggés az

5origo.hu/gazdasag/20150719-megugrottak-a-balatoni-ingatlanarak.html
6Például OTP Bank Lakóingatlan Értéktérkép kiadvány 2013, 2014
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ingatlanárak és a dolgozók aránya között van. Azon térségekben, ahol a helyi vállalatok
10 százalékkal növelték a alkalmazottjaik számát a helyi lakossághoz képest, ott az
ingatlanárak átlagosan 1.7 százalékkal emelkedtek.

A 5 táblázat második három oszlop a főbb változók és az időszakot jelző változók közötti
interakciókat is mutatja. Igen érdekes mintázat rajzolódik ki. Az első időszakban
negat́ıv a kapcsolat a lakosság és az árak között, ez azonban nagyon erősen megváltozik
a második időszakra, amikor is már pozit́ıv lesz ez a kapcsolat. Hasonlóan markáns a
különbség a bérek esetében: pozit́ıv kapcsolat az elején, amely a második időszakban
megfordul.

5. táblázat. Ingatlanárak - Hosszú differencia LD3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES

Lakosságszám -0.182 -0.183 -1.235*** -1.232***
(0.238) (0.242) (0.467) (0.471)

Dolgozók aránya 0.168** 0.168** 0.215** 0.197**
(0.0746) (0.0741) (0.100) (0.0992)

Átlagbér 0.0310 -0.00612 0.239 0.182
(0.128) (0.126) (0.159) (0.138)

Lakosságszám 2. időszak 2.731*** 2.645***
(0.657) (0.668)

Dolgozók aránya 2. időszak -0.0684 -0.0483
(0.151) (0.150)

Átlagbér 2. időszak -0.554** -0.346
(0.253) (0.241)

D(2. időszak) -0.695*** -0.699*** -0.696*** -0.711*** -0.515*** -0.589***
(0.0235) (0.0351) (0.0364) (0.0533) (0.0993) (0.0988)

Constant 0.442*** 0.433*** 0.445*** 0.504*** 0.341*** 0.422***
(0.0258) (0.0656) (0.0675) (0.0435) (0.0768) (0.0761)

Observations 346 346 346 346 346 346
R-squared 0.754 0.751 0.754 0.772 0.756 0.773
Házak aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Lakások aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Note: Kétéves aggregált adatok 2002-2014 Módośıtott kistérségek. 6 éves késleltetés. Minden modell
tartalmazza a házak arányának változását. Robusztus sztenderd hibák zárójelben *** p<0.01, ** p<0.05,
* p<0.1

Vagyis például a második időszakban azt látjuk, hogy átlagosan csökkenek a jövedel-
mek és az ingatlanárak is. Azonban azon térségekben, ahol az átlagnál jobban csökke-
nek a bérek, az átlagnál kevésbé csökkenek az ingatlanárak. Amikor olyan térségeket
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vetünk össze, ahol hasonló a lakosság változása (6-ik oszlop) már egy kisebb együtt-
hatót kapunk (0.16 vs 0.31). A könnyebb összevethetőség érdekében a 6 táblázat első
két oszlopa külön-külön is megmutatja az interakciós értékek helyett a két időszakban
mért együtthatókat is.

6. táblázat. Ingatlanárak - hosszú differencia - Időszakok külön - régiók szerint

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES

Lakosságszám -1.232*** 1.413*** -0.463 0.930** -0.309 1.415*
(0.471) (0.473) (0.409) (0.468) (0.725) (0.747)

Dolgozók aránya 0.197** 0.149 0.145 0.139 0.242* 0.0553
(0.0992) (0.113) (0.0933) (0.111) (0.127) (0.203)

Átlagbér 0.182 -0.164 0.194 -0.163 -0.109 -0.280
(0.138) (0.198) (0.134) (0.199) (0.206) (0.255)

Lakosságszám x Nyugat -0.227 -0.554
(0.903) (0.942)

Dolgozók aránya x Nyugat -0.208 0.0758
(0.192) (0.243)

Átlagbér x Nyugat 0.538** 0.337
(0.260) (0.428)

Nyugat -0.178*** 0.0907*** -0.356** 0.0300
(0.0318) (0.0334) (0.147) (0.135)

Constant 0.422*** -0.167*** 0.489*** -0.201*** 0.586*** -0.182**
(0.0761) (0.0630) (0.0741) (0.0645) (0.117) (0.0720)

Observations 173 173 173 173 173 173
R-squared 0.153 0.203 0.298 0.231 0.319 0.249
Házak aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Lakások aránya Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Periódus 2008/02 2014/08 2008/02 2014/08 2008/02 2014/20

Note: Kétéves aggregált adatok 2002-2008 és 2008-2014 Módośıtott kistérségek. 6 éves késleltetés.
Minden modell tartalmazza a házak arányának változását. Robusztus sztenderd hibák zárójelben ***
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Az egyik legfurcsább eredmény az, hogy a lakosság szám változás és az ingatlanárak
között erős negat́ıv kapcsolat látható. Egy lehetséges magyarázat az, hogy van egy
fontos harmadik változó, amely mind a két tényezőt befolyásolja, illetve további erős
heterogenitás van a mintában.
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8. Területi heterogenitás vizsgálata

A gazdasági folyamatok egy országban nemcsak időszakok szerint lehetnek mások.
Fontos, hogy egy területen lévő szereplők milyen gazdasági tevékenységekben vesznek
részt, illetve milyen kezdeti ár és bér helyzetből indulnak. Három lehetséges összetételt
néztünk meg:

• Közép és Nyugati régiók vs Keleti régiók

• Városi térségek és falusias térségek

• A térségben elsősorban feldolgozóipari cégek vs szolgáltató cégek találhatóak.

Nyugati kistérségek Közép-Magyarország és Dunántúlon vannak (88 db -51%). Városias
térségek azok, amelyekben a teljes időszakban a tranzakciók legalább 80%-a városban
történt (85 - 49%). A harmadik szétválasztás során megnéztük, hogy a térségben alkal-
mazottak milyen arányban dolgoznak olyan iparágakban, ahol az értékeśıtés minimum
10 százaléka export - ez jellemzően a feldolgozóiparra igaz. A két csoportot a median
értéknél (56%) vágtuk el. Egyik változó sem függ az időszaktól. A nyugat és a városias
indikátor változók nem korreláltak. Az ipar és a város gyengén korrelált (0.156).

A következő két ábra az ingatlanok nominális (8a ábra) és relat́ıv (8b ábra) alakulását
mutatja. Mind a két esetben mutatjuk városias és nem városias kistérségeket, illetve a
keleti és nyugati kistérségeket. (Itt jegyezzük meg, hogy a nominális árak esetén a szin-
tek közötti különbségeket részben a házak eltérő aránya befolyásolja.) A minták lefutása
között egy nagy különbséget látunk, Kelet-Magyarországon relat́ıv jobban emelkedtek
az árak, de gyorsabban is csökkentek.
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8. ábra. Ingatlanárak alakulása - rész-piacok

(a) Nominális árak (b) Relat́ıv árak, 2002=1

Ingatlanár adatok. Kétéves periódusok. Városi kistérség: városban lakók aránya 80% fe-

lett. Nyugat: Közép-Magyarország és Dunántúl, Kelet: Észak-Magyarország és Alföld, Ipa-

ri: legalább 10%-ban exportra termelő iparágakban működő vállalatok létszámának aránya

2008-ban meghaladja a medián módośıtott kistérség értékét.

A következő ábra a felosztásokban egymáshoz képest mutatják meg az árak alakulását.
A baloldali 9a ábra az első időszakot, a jobboldali 9b ábra a másodikat mutatja. Itt is az
látszik, hogy az első időszakban nagy különbség volt a keleti és nyugati országrészben
az árak alakulása között, a második időszakban már van kisebb eltérés minden fel-
osztásban.

9. ábra. Ingatlanárak alakulása

(a) Növekedési időszak, 2002=1 (b) Csökkenési időszak, 2008=1

Ingatlanár adatok. Kétéves periódusok. Növekedési időszak: 2002-2008, Csökkenési

időszak: 2008-2014. Városi kistérség: városban lakók aránya 80% felett. Nyugat: Közép-

Magyarország és Dunántúl, Ipari: legalább 10%-ban exportra termelő iparágakban működő

vállalatok létszámának aránya 2008-ban meghaladja a medián módośıtott kistérség értékét.

Nyugat, városi és ipari jellegű kistérségek prémiuma (log differenciák).
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A regressziókat folytatva a 6 táblázat a nyugati indikátor hatását mutatja. A harmadik
és negyedik oszlopban a két időszakos eredmények mellé immár kontrollálunk a közép-
és nyugat-magyarországi régiókra. Vagyis azt mondjuk hogy az árak változása (nem
szintje!) más a két terület között. Ennek számos oka lehet. A belső népvándorlás
szerkezet olyan, hogy a keleti megyékből a a közép- és nyugat-magyarországi térségekbe
költöznek az emberek. A nyugati megyékben, főleg a kétezres években sokkal erősebb
a külföldi tőkebefektetés.

Azt látjuk (6 táblázat 3.ik oszlop), hogy a lakosságszám együtthatója sokat esett, és
immár nem tudjuk megmondani, hogy különbözik-e nullától. Az ötödik oszlopban pedig
nyugat és kelet szerint külön is mutatjuk az együtthatókat. A 10 ábrán is látjuk, hogy
keleten valamivel kisebb az együttható, mint nyugaton, de egyik helyen sem különbözik
nullától. A Függelék 15 ábrája külön is megmutatja ezt a jelenséget, amely a Simpson
paradoxon nevet is viseli: van két alminta, ahol nincs kapcsolat két változó között,
de a teljes mintában mégis van valamilyen (itt negat́ıv) kapcsolat. (NB: Az ábra csak
egyváltozós kapcsolatot mutat a könnyebb értelmezhetőség érdekében.)

Az átlagbérek tekintetében azt látjuk, hogy keleti régióban nincs kapcsolat, de nyugati
megyékben mind a két időszakban immár pozit́ıv kapcsolatot látunk. Vagyis azzal,
hogy megengedtük a modell paraméterek eltérését nyugaton és keleten, a két leginkább
furcsa eredmény is eltünt.

Hasonló módon mutatja a különbségeket a 7 táblázat, azonban itt másféle különbség
bukkan elő. A városias térség nem kihagyott változó. De egy érdekes eredmény kijön:
a harmadik és a negyedik oszlop alapján azt látjuk, hogy a dolgozók aránya a városias
térségekből jelenik meg - ott számı́t csak.

Végül a ?? táblázat, az ipari és a szolgáltató jellegű régiókat szedi külön. Az első két
oszlop alapján itt kisebb hatást látunk, de az interakció az első időszakban fontosnak
tűnik.

Összefoglalva a fenti három bőv́ıtett modellt, azt látjuk, hogy nem elég csupán a két
időszakra szétszedni a mintát, még azon belül is fontos eltérések vannak. A heteroge-
nitásnak három lehetséges forrását vizsgáltuk: (i) a nyugati és keleti, (ii) a városias és
falusias (iii) az inkább feldolgozóipari vagy szolgáltatással foglalkozó térségek között. A
legfontosabbnak a nyugat-keleti megosztás tűnik - más az ingatlanpiac illetve más az in-
gatlanpiac és a munkaerőpiac közötti kapcsolat is. Különösen fontos volt ez a különbség
az első, árnövekedési időszak alatt. A válság után kisebbek voltak a különbségek.
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7. táblázat. Ingatlanárak - hosszú differencia - Időszakok külön - városiasság szerint

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES

Lakosságszám -1.245** 1.398*** -1.224 0.540
(0.478) (0.463) (0.786) (0.880)

Dolgozók aránya 0.201** 0.147 0.0294 -0.0329
(0.0986) (0.116) (0.154) (0.126)

Átlagbér 0.184 -0.159 0.131 -0.373
(0.139) (0.195) (0.176) (0.283)

Lakosságszám x Városias -0.0975 1.401
(1.029) (1.040)

Dolgozók aránya x Városias 0.370** 0.671***
(0.187) (0.215)

Átlagbér x Városias 0.151 0.231
(0.315) (0.412)

Városias 0.0176 -0.0487 -0.194 -0.0582
(0.0297) (0.0355) (0.170) (0.130)

Constant 0.415*** -0.156** 0.520*** -0.140*
(0.0760) (0.0614) (0.115) (0.0773)

Observations 173 173 173 173
R-squared 0.155 0.213 0.203 0.255
Házak aránya Igen Igen Igen Igen
Lakások aránya Igen Igen Igen Igen
Periódus 2008/02 2014/08 2008/02 2014/08

Note: Kétéves aggregált adatok 2002-2008 és 2008-2014 Módośıtott kistérségek.
6 éves késleltetés. Minden modell tartalmazza a házak arányának változását.
Robusztus sztenderd hibák zárójelben *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

10. ábra. Ingatlanár és lakosságszám változása közti kapcsolat, Kelet-Nyugat
bontásban, periódusonként

Kétéves periódusok, hatéves változás. Medián ingatlanárak

(logaritmus). Tranzakciós adatok - teljes tiszt́ıtott minta.

Lakónépesség száma az év végén (logaritmus). 6. táblázat

(1)-(2) oszlopa alapján, régiók szerint külön becsülve.
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8. táblázat. Ingatlanárak - hosszú differencia - Időszakok külön - ipari jelleg szerint

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES

Lakosságszám -1.187** 1.257*** -0.627 0.714
(0.463) (0.472) (0.484) (0.581)

Dolgozók aránya 0.192* 0.130 0.0269 0.0410
(0.0997) (0.114) (0.176) (0.190)

Átlagbér 0.177 -0.136 0.401 -0.144
(0.139) (0.191) (0.252) (0.345)

Lakosságszám x Ipar -3.197*** 1.503
(0.962) (1.015)

Dolgozók aránya x Ipar 0.238 0.132
(0.203) (0.233)

Átlagbér x Ipar -0.512* 0.0618
(0.295) (0.398)

Ipar 0.0198 -0.0627* 0.470*** -0.00790
(0.0290) (0.0318) (0.153) (0.129)

Constant 0.414*** -0.146** 0.277** -0.180
(0.0731) (0.0641) (0.111) (0.110)

Observations 173 173 173 173
R-squared 0.155 0.220 0.233 0.234
Házak aránya Igen Igen Igen Igen
Lakások aránya Igen Igen Igen Igen
Periódus 2008/02 2014/08 2008/02 2014/08

Note: Kétéves aggregált adatok 2002-2008 és 2008-2014 Módośıtott
kistérségek. 6 éves késleltetés. Minden modell tartalmazza a házak
arányának változását. Robusztus sztenderd hibák zárójelben *** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

11. ábra. Ingatlanár és átlagbér változása közti kapcsolat, Kelet-Nyugat bontásban,
periódusonként

Kétéves periódusok, hatéves változás. Medián ingatlanárak (logaritmus).

Tranzakciós adatok - teljes tiszt́ıtott minta. A kistérségben működő 5 fő

fölötti vállalatok átlagos egy főre jutó személyi jellegű ráford́ıtásai (loga-

ritmus). 6. táblázat (1)-(2) oszlopa alapján, régiók szerint külön becsülve.
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9. Összefoglalás

A területi egyensúlyi modellek azért hasznosak mert egy közös keretben tudják kezelni a
helyi munkaerő- és ingatlanpiacot. Ezen keresztül jobban meg lehet érteni, hogy milyen
hatása lehet egy termelékenységi sokknak. A modell alapja, hogy növekvő népesség és
bérek rövid távon emelik az ingatlanárakat. A hosszútávú hatás pedig attól függ, hogy
mennyire könnyű új lakásokat éṕıteni.

Magyarországi adatokon azt elemeztük, hogy mennyire láthatóak ezek a hatások Ma-
gyarországon. Az elemzésünk alapja egy szűken definiált ingatlanpiac. A 2013-ig
érvényben lépő 174 egységes kistérségi szintből indultunk ki, de 39 kistérséget kettészedtünk
városias központra és falusias területre. Adathiány miatt 30 területet kivettünk az
elemzésből. Több forrásból egy egyedi adatbázist éṕıtettünk, amelyben ezen a módośıtott
kistérségi szinten együtt vizsgálható az ingatlanárak, a népesség és a bérek alakulása.

Azt látjuk, hogy a modell főbb redukált egyenletét megbecsülve nagyon bizonytalan és
gyenge eredményeket kapunk. Nemzetközi eredmények magyar adatokon nem könnyen
reprodukálhatóak.

Ugyanakkor ha rövidebb és homogénebb időszakokat vizsgálunk, jobban értelmezhetőek
az eredmények is.

A 2002-2008 közötti fellendülés idején a nyugati országrészben főleg azon térségekben
volt ingatlanár emelkedés, ahol a bérek is növekedtek. A keleti országrészben ilyen
kapcsolat nem volt, ott inkább a dolgozók arányának változása volt kapcsolatban az
árak változásával. A 2008-09-es válság után (2008-2014) jóval gyengébb a kapcsolat a
munkaerőpiaci változók és az árak között - a keleti megyékben a relat́ıv alacsonyabb
lakosság csökkenéssel jellemzett területeken kevésbé estek az árak. A helyben dolgozók
aránya viszonylag stabil és fontos paraméter, a becsült együtthatók 0.15 és 0.25 között
mozognak. Azt találtuk, hogy elsősorban a városias térségekből jön az identifikáció -
ott fontos a magas helyi foglalkoztatottság.

Fontos megjegyezni, hogy jelen dolgozat nem oksági kapcsolatokat tárt fel. A területi
egyensúlyi modell lényege éppen az, hogy az árak, bérek és a népesség együtt (endogén
módon) határozódik meg. A célunk annyi volt, hogy az egyes összefüggések erejét
keressük, illetve megmutassuk mennyire stabil ez a modell keret Magyarországon.
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11. Függelék

9. táblázat. Ingatlanárak léıró statisztikái a módośıtott kistérségek körének szűḱıtése
előtt és után

Év N Átlag Szórás Min Max
2004 213 104742 47687 35556 300000
2012 213 109283 50501 27356 264717
2004 173 112321 48376 35556 300000
2012 173 117545 48987 40000 264717

Note: Kétéves aggregált adatok 2003-2004 és 2011-
2012. Módośıtott kistérségek. A minta szűḱıtése:
azon módośıtott kistérségek kihagyása, ahol legalább
két kétéves periódusban 10-nél kisebb volt a tranz-
akciók száma.

12. ábra. Lakosságszám - országon belüli különbségek 2012-ben

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. Lakónépesség száma

az év végén (logaritmus).
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13. ábra. Foglalkoztatottak aránya - országon belüli különbségek 2012-ben

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. A kistérségben

működő vállalatok alkalmazottainak száma a lakónépesség számához vi-

szonýıtva (logaritmus).

16. ábra. Ingatlanár és átlagbér közti kapcsolat, keresztmetszeti becslések

Kétéves periódusok. Medián ingatlanárak (logaritmus).

Tranzakciós adatok - teljes tiszt́ıtott minta. A kistérségben

működő 5 fő fölötti vállalatok átlagos egy főre jutó személyi

jellegű ráford́ıtásai (logaritmus). Egyenlet (1) becsült együtt-

hatói.
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14. ábra. Átlagbér - országon belüli különbségek 2012-ben

Módośıtott kistérségi adatok. Kétéves periódusok. A kistérségben

működő 5 fő fölötti vállalatok átlagos egy főre jutó személyi jellegű

ráford́ıtásai (logaritmus).

15. ábra. Ingatlanárak és lakosságszám - nyugat vs kelet

Módośıtott kistérségi adatok. 2002-2008.
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