
 

 

 

 

 

 

 

 

Az ingatlanpiaccal kapcsolatos cikkek és az 

ingatlanpiaci tranzakciók száma 
 

Bevezetés 
 

2014 végén illetve 2015-ben sokszor találkoztunk az online sajtóban az ingatlanpiac 

fellendüléséről szóló hírekkel. Ez adta az ötletet, hogy megvizsgáljuk, hogy a 

lakáspiaccal kapcsolatos cikkek milyen kapcsolatban állnak az ingatlanpiac tényleges 

alakulásával. 

Az adataink a GVI által kifejlesztett Textplore on-line tartalomelemző szoftverből 

(http://textplore.org/) származnak. Azokat a 2000 utáni cikkeket gyűjtöttük össze, 

melyek tartalmazták az ingatlanpiac, lakáspiac, lakásár és ingatlanár szavak 

valamelyikét. Ezek után kiszűrtük azokat a cikkeket, melyek feltételezhetően nem a 

magyarországi lakáspiac alakulásáról szóltak – azokat az írásokat, melyekben 

valamely külföldi ország neve szerepelt, de Magyarországra utaló szó nem 

(Magyarország, magyar, hazai, itthoni) nem vontuk be az elemzésbe. Ezen kívül 

leválogattuk azon portálokat, melyeknek legalább 100 az eddigieknek megfelelő cikke 

jelent meg a vizsgált időszakban. Mivel 2000-ben mindössze 4 a feltételeknek 

megfelelő cikket találtunk, ezért 2001 januárjától vizsgáljuk az adatokat. Így összesen 

2973 cikk került az adatbázisunkba. 

Az ingatlanpiacról megjelent cikkek száma 
 

Először megvizsgáltuk, hogy a két vezető online hírportálon, az index.hu-n és az 

origo.hu-n hogyan alakult havonta az ingatlanpiaccal foglalkozó cikkek száma 2001-

től 2015 első negyedévéig. Látható, hogy a havonta megjelenő ingatlanpiaccal 

foglalkozó cikkek száma 2005-ig egy 2002-es kiugrást leszámítva viszonylag alacsony 
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szinten mozgott. Ezután 2008 végéig növekedő, 2009 elejétől 2011-ig csökkenő 

tendenciát látunk, és ezután sem érte el a cikkek a száma a 2008 végi csúcsot.  

1. ábra – Az index.hu-n és origo.hu-n összesen megjelenő ingatlanpiaccal 

kapcsolatos cikkek havi számának alakulása (mozgó átlag) 

 

Forrás: GVI - Textplore 

A lakáspiaccal kapcsolatos cikkek számát 2011 első negyedévétől fogjuk összevetni a 

lakáspiaci tranzakciók számával a következő fejezetben. Ebben az időszakban a 

vizsgált portálokon az ingatlanpiaccal foglalkozó cikkek aránya stabilan 0,04% és 

0,12% között mozgott, egyedül a vg.hu-n volt népszerűbb a lakáspiac témája, ahol 0,4-

0,5% körül alakult ez az arány.  

A 2. ábra a cikkek abszolút számát mutatja negyedéves bontásban portálonként, a 

következő fejezetben ezt a mérőszámot fogjuk összevetni a lakáspiaci tranzakciók 

számával. A 2011 első negyedévétől 2015 első negyedévéig terjedő időszakban 1445 

cikk jelent meg a témában a vizsgált portálokon. 
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2. ábra – Az ingatlanpiaccal kapcsolatos cikkek negyedévi számának alakulása 

portálonként 2011 első negyedévétől1 

 

Forrás: GVI - Textplore 

 

Az ingatlanpiac és az ingatlanpiaccal kapcsolatos cikkek alakulása 
 

Az elemzés célja alapvetően az volt, hogy a lakáspiac alakulása, és az ezzel kapcsolatos 

cikkek között kapcsolatot találjunk. Feltételezésünk szerint azokban az időszakokban, 

amikor fellendül a lakáspiac, az ezzel kapcsolatos hírek száma is megszaporodik. 

Mivel nem áll rendelkezésünkre elég adat ahhoz, hogy statisztikai módszerekkel 

idősor elemzést végezzünk, ezért azt fogjuk összevetni, hogy a lakáspiaci tranzakciók 

száma, illetve a lakáspiacról megjelent cikkek száma ugyanolyan irányba változott-e 

negyedévente. 

A lakáspiac egyik fontos mutatóját, a tranzakciószámot, a Duna House 2011 óta 

havonta megbecsli2.  

                                                           
1 Az fn.hu adatsornál az fn.hir24.hu-ról letöltött cikkek száma szerepel 
2 https://dh.hu/barometer 
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A 3. ábra mutatja a lakáspiaci tranzakciók számának és a lakáspiaccal foglalkozó 

cikkek a hét vizsgált portálról összesített számának alakulását 2011 elejétől, 

negyedévenként. 

3. ábra – A lakáspiaci tranzakciók és az online sajtóban megjelenő 

ingatlanpiaccal foglalkozó cikkek száma 

 

Forrás: GVI – Textplore, Duna House Barométer 

Megvizsgáltuk, hogy az előző negyedévhez képest hogyan változott a tranzakciószám 

illetve a lakáspiaccal kapcsolatos cikkek száma. A vizsgált negyedévek 

kétharmadában (a 16 negyedévből 11-ben) a két mérőszám azonos irányba változott 

(míg ha semmilyen kapcsolat nem lenne a két mérőszám között, akkor csak az esetek 

felében számíthatnánk azonos irányú változásra). 
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4. ábra A lakáspiaci tranzakciók és az online sajtóban megjelenő 

ingatlanpiaccal foglalkozó cikkek előző negyedévhez viszonyított aránya 

 

Forrás: GVI – Textplore, Duna House Barométer 

A cikkek számát portálonként is összevetettük az ingatlanpiaci tranzakciók számának 

alakulásával. Leginkább az origo.hu és az mno.hu lakáspiaccal kapcsolatos cikkeinek 

száma mozog együtt az ingatlanpiaci tranzakciók számával. Az mno.hu-n megjelent 

ingatlanpiaccal kapcsolatos cikkek száma a 2014 második negyedévéig vizsgált 13 

negyedévből 10-ben ugyanolyan irányba változott, mint az ingatlanpiaci tranzakciók 

száma. Azonban a 2014 harmadik és negyedik negyedévében illetve 2015 első 

negyedévében a portálon megjelenő cikkek száma csökkent, míg a lakástranzakciók 

növekedtek (5. ábra). 

Az origo.hu-n a 16 lehetséges esetből 12-szer változott ugyanolyan irányba a cikkek 

száma, mint a lakáspiaci tranzakcióké. Az mno.hu-nál tapasztaltakkal szemben az 

origo.hu-n éppen a legutóbbi időszakban mozgott együtt az ingatlanpiaci cikkek 

száma a tranzakciókéval. (6. ábra) 
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5. ábra - A lakáspiaci tranzakciók és az mno.hu-n megjelenő ingatlanpiaccal 

foglalkozó cikkek száma 

 

Forrás: GVI – Textplore, Duna House Barométer 

 

6. ábra - A lakáspiaci tranzakciók és az origo.hu-n megjelenő ingatlanpiaccal 

foglalkozó cikkek száma 

 

Forrás: GVI – Textplore, Duna House Barométer 
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Az elemzés során megpróbáltuk csoportokba sorolni a cikkeket a bennük megjelenő 

szavak alapján. Kézenfekvő lett volna megkülönböztetnünk olyan cikkeket, 

amelyekben gyakrabban előfordulnak az ingatlanpiac bővülését jelző szavak (pl. 

növekedés, emelkedés, bővülés) azoktól a cikkektől, ahol inkább szűkülésről van szó 

(pl. csökkenés, romlás), és ezt az információt felhasználva esetleg erősebb kapcsolatot 

találni a cikkek és a lakáspiaci tranzakciók között. Azonban abba a nehézségbe 

ütköztünk, hogy a csökkenést illetve növekedést jelző szavak jellemzően együtt 

fordulnak elő a cikkekben – pl. a korábbi időszakokban tapasztalt visszaesésről és azt 

követő fellendülésről is írnak. Emiatt a cikkek tartalmára nem igazán tudtunk 

következtetni a bennük előforduló szavak alapján.  

Ezen kívül az FHB lakásárindexének alakulását is összevetettük a megjelent cikkek 

számával, azonban érdemi kapcsolatot nem találtunk. 
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Kapcsolat 

 

 

Cím: MKIK GVI 

1034 Budapest, Bécsi út 120. 

Tel: 235-05-84 

Fax: 235-07-13 

e-mail: gvi@gvi.hu 

Internet: http://www.gvi.hu 

 

 

 

Írta: 

Bárdits Anna, elemző MKIK GVI 

anna.bardits@gvi.hu 

 

Kutatásvezető: 

Tóth István János, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI, 

ügyvezető, MKIK GVI 

  e-mail: tothij@econ.core.hu 
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