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BEVEZETŐ 

A kormány gyakorlatilag az utolsó pillanatban1 letett arról, hogy maga szabályozza központilag a rövid 

távú lakáskiadást2 és bevezesse a meglebegtetett szigorú 120 napos éves kiadási limitet. Feltehetőleg 

nem függetlenül a Felelős Szálláskiadók Szövetsége (FSZKSZ)3 által kifejtett érdekvédő és szakértői 

tevékenységtől4 sem. Nem csak az általunk a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) felkérésére készített 

szakmai elemző anyag5 érvelt erőteljesen amellett, hogy nagy valószínűséggel káros lenne a rövid távú 

lakáskiadást a hotelek gyengélkedése miatt korlátozni, hanem gyakorlatilag minden a témával 

foglalkozó gazdasági elemző anyagnak ez volt a végkicsengése.6 Emellett a hírportálok is a korábbinál 

jóval nagyobb teret adtak annak, hogy a szakmai szervezeteink hangja is eljusson a közvéleményhez.7 

Azután, hogy a labda gyakorlatilag átkerült az önkormányzatok térfelére a diskurzus is rögtön 

megváltozott és a korábbi hotelek vs. Airbnb szembenállás tematikát felváltotta a lakhatási válság vs. 

Airbnb tematika. Legalábbis a szavak szintjén, hiszen, ahogy ez az elemzés bemutatja, ez a 

szembeállítás teljesen önkényes és ahogy a hotelek bajait se a rövid távú lakáskiadás elnyomása 

oldotta volna meg, úgy a lakás bérleti árak számottevő mérséklését se az fogja előidézni. Ha a témát, 

egyébként helyesen, szociális szempontból is meg akarjuk közelíteni, akkor az megint csak teljesen 

önkényes, hogy kizárólag ezt az aspektust csak a lakhatás felől akarjuk megragadni és figyelemmel se 

vagyunk arra, hogy tömegek veszítik el a munkájukat akkor, ha a rövidtávú lakáskiadást korlátozzák, 

egy olyan pillanatban, amikor még talán a 2008-as válságnál is nehezebben lehet munkához jutni a 

szolgáltató szektorban. Ami ráadásul éppen ugyanannak a rétegnek – a diplomanélkülieknek és 

pályakezdőknek- biztosít megélhetést és felemelkedési lehetőséget, akiknek a leginkább gondot okoz 

a megfelelő bérelt vagy saját lakáshoz jutás is.   

Természetesen, mint korábban az MTÜ által készített anyagunkban itt se akarunk úgy tenni, mint ha 

egyáltalán nem lennének olyan anomáliák, amik kezelésre szorulnak. Mi is különösen aggasztónak 

tartjuk például a feketézők jelentős arányát, de ezen, mint nemzetközi példák igazolják, napi 

korlátozással biztosan csak rontani lehet. Ugyanígy, még ha a problémás vendégek sokkal kisebb 

                                                             

1 https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/breking-hivatalos-lett-hogy-brutalisan-korlatoznak-az-airbnb-s-lakaskiadast-
440310 https://www.portfolio.hu/uzlet/20200708/airbnb-az-onkormanyzatok-kezebe-adja-a-kormany-a-szabalyozas-jogat-
440494 

2 Bár az elnevezés rendkívűl leegyszerűsítő - hiszen a booking.com gyakorlatilag ugyanolyan népszerű hirdetési felület 
itthon, mint az Airbnb, de több más portál is elterjedt-, én is a szegmensre általánosán használt ’Airbnb’ elnevezést fogom 
az elemzésben gyakran használni a rövid távon kiadott lakásokra illetve magára az iparágra  

3 www.fszksz.hu Korábbi nevén Felelős Rövid Távú Lakáskiadók Szövetsége 

4 https://privatbankar.hu/cikkek/ingatlan/megszereztuk-a-halalra-itelt-rovid-tavu-lakaskiadas-mentocsomagjat.html 

5 https://fszksz.hu/2020/07/08/javaslatok-a-turisztikai-valsagbol-valo-kilabalasra/ 

6 https://g7.hu/kozelet/20200706/tudjak-hogy-bezuhanna-a-turizmus-megis-megfojtanak-a-rovid-tavu-lakaskiadast/    

https://mfor.hu/cikkek/makro/kesz-vege-kinyirtak-a-rovid-tavu-lakaskiadast-magyarorszagon.html 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200705/barmi-is-lesz-az-airbnb-s-lakasokkal-komoly-verengzes-ele-nezunk-439926 

 

7 https://24.hu/belfold/2020/07/05/airbnb-budapest-tiltas-korlatozas/ 

https://index.hu/gazdasag/2020/07/05/airbnb_rovidtavu_lakaskiadas_budapest_mtu_javaslat/ 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/breking-hivatalos-lett-hogy-brutalisan-korlatoznak-az-airbnb-s-lakaskiadast-440310
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/breking-hivatalos-lett-hogy-brutalisan-korlatoznak-az-airbnb-s-lakaskiadast-440310
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200708/airbnb-az-onkormanyzatok-kezebe-adja-a-kormany-a-szabalyozas-jogat-440494
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200708/airbnb-az-onkormanyzatok-kezebe-adja-a-kormany-a-szabalyozas-jogat-440494
http://www.fszksz.hu/
https://privatbankar.hu/cikkek/ingatlan/megszereztuk-a-halalra-itelt-rovid-tavu-lakaskiadas-mentocsomagjat.html
https://fszksz.hu/2020/07/08/javaslatok-a-turisztikai-valsagbol-valo-kilabalasra/
https://g7.hu/kozelet/20200706/tudjak-hogy-bezuhanna-a-turizmus-megis-megfojtanak-a-rovid-tavu-lakaskiadast/
https://mfor.hu/cikkek/makro/kesz-vege-kinyirtak-a-rovid-tavu-lakaskiadast-magyarorszagon.html
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200705/barmi-is-lesz-az-airbnb-s-lakasokkal-komoly-verengzes-ele-nezunk-439926
https://24.hu/belfold/2020/07/05/airbnb-budapest-tiltas-korlatozas/
https://index.hu/gazdasag/2020/07/05/airbnb_rovidtavu_lakaskiadas_budapest_mtu_javaslat/
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arányát teszik is ki az összes vendégnek, mint az gyakran a közvéleményben megjelenik, mi is azt 

gondoljuk, hogy még az alacsony szám is sok és mindenképp tenni akarunk ez ellen is. Bár azt nem 

gondoljuk, hogy a lakhatási válság az Airbnb megjelenéséhez köthető és azt végképp nem, hogy 

annak szigorú korlátozása ezen segítene, ezzel együtt azt gondoljuk, hogy szerepet kellene 

vállalnunk a probléma kezelésében. Csakúgy, mint mindazoknak, akik nem eredeti lakhatási 

funkciójuk szerint használnak lakást, amely természetesen jóval tágabb az airbnb-zőknél ((ügyvédi és 

egyéb irodák, orvosi és fogorvosi rendelők, masszázs, jóga és táncközpontok stb.) és érthetetlenül 

mégis csak ők vannak a fókuszban. Azt is gondoljuk, hogy érdemes a szegmens adózását átgondolni 

vagy valamilyen szinten a piacon lévő lakások számát és a kiadott lakások árszintjét kordában tartani.    

Igyekszünk tehát olyan megoldási javaslatokat kínálni itt is, amelyek valóban hatékonyan és gyorsan 

tudnák ezeket a problémákat kezelni, anélkül, hogy azoknál jóval nagyobbat kreáljanak más 

területeken.  

Másik fontos célunk, hogy a témáról való politikai diskurzus színvonalát valamiképp emelni tudjuk mert 

az néha sajnos nagyon alacsony és megdöbbentően nélkülözi a releváns empirikus adatokkal és 

kutatásokkal való alátámasztást. Ugyanakkor sok önkormányzati szereplőtől látunk pozitív nyitottságot 

arra, hogy minden oldal véleményét meghallgassák és ez alapján alakítsák ki álláspontjukat – ami 

mindenképp biztató fejlemény és az egyetlen útja annak, hogy egy valóban optimális megoldás 

szülessen.  

Igyekeztünk a lehető legalaposabban áttekinteni az idehaza és külföldön elérhető összes releváns 

adatot és összefoglalni az elérhető hazai és külföldi (nyilván ebből van sokkal több) megjelent 

szakmai anyagokat. Elképesztően széleskörű és nagyszámú empirikus kutatás illetve elemzés 

foglalkozik a rövid távú lakáskiadás jelenségével és annak hatásaival akár a turizmusra nézve, akár a 

lakhatásra és más szociális állapotokra nézve. Főbb következtetéseinkhez kizárólag olyan elemzéseket 

vettünk alapul, amelyek szakértők által felülvizsgált (peer-reviewed) szaklapokban jelentek meg és 

ezeket vetettük össze a valós hazai adatokkal (általában önkormányzati vagy KSH adatok). A mindkét 

oldal által előszeretettel idézett, nem tudományos igényű „brosúrákat” (policy papers) pedig 

igyekeztünk teljesen kerülni.  Bár szövetségünk egy rövid távú lakáskiadást képviselő érdekvédelmi 

szervezet, így nyilván nem teljesen vagyunk pártatlan szereplők mégis a célunk, hogy ez a szakmai 

anyag a lehető legobjektívebb legyen, hiszen felelős piaci szereplők nem tehetik meg és ez nem is lehet 

célravezető, hogy tendenciózus anyagokat készítsenek, csak éppen a másik oldalról. Bízunk abban, 

hogy a döntéshozók is hasonló felelőséggel cselekedve a valódi problémákra fókuszálva, valóban 

működő, minden érintett számára pozitív eredményt hozó megoldásokra törekednek. Az itt 

bemutatott anyagunk ebben kíván segítségre lenni. 
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ÁTTEKINTÉS  

A kiadás napokban való korlátozása nagyon kevés helyen van a világon érvényben, és ezeken a 

helyeken teljesen más alapállapotra reagáltak, mint ami Budapesten található.  

Budapest a legnagyobb méretű városok közé tartozik a világon, de a népsűrűsége egyáltalán nem 

magas. A turisták körében való népszerűsége alapján egyelőre még a top 60-ban sincs benne. Ezzel 

szemben a szigorú korlátozást bevezető városok jellemzően sokkal kisebbek Budapestnél, mégis 

többen lakják őket és a turista desztinációk között az abszolút élmezőnyben vannak. Így egyszerre 

küzdenek a túlturizmus és a túlzsúfoltság jelenségével, olyan mértékben, hogy az mindenképp akár 

radikális megoldásokért kiált. Ezek a városok a hotelépítéseket is szigorúan korlátozzák. Budapesten 

ugyanakkor egyáltalán nem áll fent ilyen helyzet.  

Szinte teljesen biztosan a rövid távú lakáskiadásnak nincs szerepe az egész városban történt bérleti díj 

és vételi áremelkedéshez. A leginkább érintett kerületekben is csak korlátozott lehet a hatása.  

A leggyakrabban alkalmazott adatnyerési módszer az AirDNA nem megbízható adatokat közöl és a 

használók nem differenciálnak rendesen a kinyert adatok közül, úgy hogy a lakhatási szempontból 

releváns, tényleg egész évben kiadott teljes lakások adataival dolgozzanak. Ezeknek a száma valójában 

nem haladja meg a 6000-et és a teljes budapesti lakásállomány csupán 0,6%-át teszik ki.  

Ezek gyakorlatilag kizárólag a belső kerületekben vannak jelen, a 23 kerület nagy részében egyáltalán 

nem. Szignifikánsnak mondható arányban (5% körül) mindössze az 5. és a 6., 7. kerületben vannak 

jelen, amely kerületek hagyományosan a kereskedelem és turizmus által leginkább érintett kerületek.  

A legdinamikusabban növekvő bérleti díjú kerületek élmezőnyében több olyan is van ahol az airbnb 

elenyésző mértékben van jelen (II., XII., XIV.), ugyanakkor az áremelkedésben sereghajtók között van 

olyan ahol viszonylag hangsúlyosan (VIII.).  

Az általunk ismert legalaposabb külföldi kutatás, amely 10 budapestivel összevethető méretű amerikai 

nagyvárosban az airbnb által legintenzívebben „belakott” környékeket vizsgálta minden 1%-os Airbnb 

bővüléshez 0,018%-os bérleti díj emelkedést és 0,026%-os ingatlanár növekedést tudott kötni. Ezekből 

a számokból kiindulva a legérintettebb három belső kerületben az áramelkedés alig több mint tizedéért 

tehetők felelőssé a rövid távon kiadott lakások. A többi kerületekben pedig a kezdő hipotézisünknek 

megfelelően gyakorlatilag elenyésző a hatás.  

A bérleti díjak változására ható tényezők közül csak az egyik a kereslet-kínálatban bekövetkezett 

változás és hatása jelentősen függ attól, hogy amúgy a környék lakásainak hány százalékát kínálják 

kiadásra. Az amúgy nem a legszofisztikáltabban működő ráadásul információhiányos piacon sokkal 

inkább vannak hatással az árakra a piaci fundamentumok. Ilyen a vételi árak emelkedése, ami viszont 

a használtpiacon jellemzően az új lakások árát követi. Ez az a pont ahol a piaci trendeket jól beárazó 

szereplők találhatók, akik áraikba egyrészt természetesen beépítették az emelkedő munkaerő és 

anyagköltségeket és a megemelkedett telekárakat. Ugyanakkor minden amúgy számukra kedvező 

tényezőt is profitnövelésre használták árcsökkentés helyett, jól érzékelve a keresleti oldalon jelentkező 
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drámai növekedést. Amelyet az egyéb stabil és kis energia ráfordítású befektetések hozamesése, 

különféle támogatási programok és a keresetek növekedése fűtött.  

Alapvetően nem érti a közgazdasági összefüggéseket, aki szociális problémákra a piacba való durva 

beavatkozással, a piaci folyamatokra és fundamentumokra fittyet hányva vagy azokat megerőszakolva 

akar reagálni. 

Egy valós piaci adatokkal és szofisztikált ügynök-alapú modellezéssel dolgozó idén tavasszal megjelent 

kutatás nagyon komoly piaci zavarokat mutatott ki mind a rövid távú, mind a hosszú távú bérleti piacon 

ott ahol a rövid távon kiadható napok számát korlátoztak. A szerzők nem javasolják a korlátozás nélküli 

terjedés engedélyezését sem, de még ezt is a durva korlátozásnál kevésbe károsnak ítélték. Az 

optimális megoldás az elemzők szerint a rövid távú kiadás enyhe adózással való kordában tartása.  

Budapesten a szociális lakhatási válság kezelésére az üres lakások bevonása és az új lakásépítések 

megfelelő ösztönzése lenne a megfelelő megoldás. Csak önkormányzati lakásból 2018-ban 9000 állt 

üresen.   

Az adózási előnye elhanyagolható a rövid távú lakáskiadásnak a bérbeadáshoz képest. A 

magánszemélyeknek valóban elérhető egy kedvezményes összegű szja-t kiváltó átalányadó, de fizetni 

kell a 4%-os idegenforgalmi adót és a 4% turisztikai hozzájárulást a teljes bevétel után. A rövid távon 

kiadók nem tudnak költségelni sem. A céges lakáskiadók SZJA-t fizetnek és plusz az IFÁT és a TH-t.  

A piacon túlnyomó többségben vannak a kisbefektetők (az engedéllyel rendelkezők 89%-a egy lakást 

ad ki). Hogy erről más kép alakult ki, az az üzemeltető cégek (gyakorlatilag mind hazai kisvállalkozások) 

szerepe miatt lehet. Ezek a cégek bár nem a saját lakásuk, az Airbnb jellegzetessége miatt mégis a saját 

profiljuk alá teszik fel a lakásokat, amelyek bevételéből kis százalékban részesülnek.  

A piacot tehát kisbefektetők és kisvállalkozók uralják és nem kedvezően adózó „vagyonos rétegek”. Az 

ellenük való hangulatkeltés egy alapvetően alacsony vállalkozói és befektetői kultúrájú országban nem 

csak demagóg, de rendkívül káros is.  

Teljesen önkényes az a szembeállítás, amely a lakásárak lenyomását állítja a fókuszba, de közben 

figyelembe se veszi azt, hogy a rövid távú kiadás elnyomásával hány ember veszti el a munkáját.  

Csak a rövidtávú kiadó szegmens több ezer embernek kínál munkát. Ehhez adódik hozzá az az akár 

több tízezer munkavállaló a kapcsolódó szektorokban (turizmus, vendéglátás illetve a művészetek, 

szórakozás és szabadidő), aki ha nem létezik az airbnb nem jutott volna munkához.  

A releváns kutatások átlagolásával azt az eredményt kapjuk, hogy az utazások 50%-a nem valósult 

volna meg ha nem létezne az airbnb.  

Az airbnb-n megszállókkal kapcsolatban egy sztereotípia, hogy kizárólag az árelőny miatt választják azt 

jellemzően hátizsákos turisták. Bár valóban elindított egy demokratizálódási folyamatot az airbnb, 

hasonlóan a fapados légitársaságokhoz, az airbnb piacon hasonló szegmentálás van, mint a 

hagyományos szálláspiacokon. A motivációban pedig hasonlóan fontos (vagy az a legfontosabb), hogy 

az airbnb-t autentikusabbnak tartják és úgy érzik jobban el tudnak merülni egy adott városban. Vagy 
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éppen olyan jellegzetességei vannak (pl. konyha, saját közösségi tér stb.), amit egy hotelben nem 

találnának meg.  

Az airbnb-n megszállók tovább maradnak egy városban, gyakrabban utaznak és az adott város 

programjait intenzívebben veszik igénybe és több helyi látványosságot, múzeumot, koncertet 

látogatnak. Aktívabban veszik igénybe a különféle kikapcsolódási lehetőségeket is a városban. De a 

szállás jellegéből fakadóan sokkal intenzívebben használják a környék kiskereskedelmi egységeit is. 

Egy amerikai nagyvárosok tíz évet felölelő adatait vizsgáló nagyon alapos kutatás, amely kifejezetten 

azt vizsgálta, hogy az airbnb mint műfaj mekkora plusz foglalkoztatást jelent más szállásformákkal 

szemben azt találta, hogy még a hotelek foglalkoztatása is nő az airbnb hatására. A legnagyobb plusz 

hatás a művészetek, szórakozás és szabadidő szegmensben volt. A legkevesebb plusz hatás (de még ez 

is statisztikailag szignifikáns volt) érdekes módon a vendéglátásban volt megfigyelhető. Fontos 

hangsúlyozni hogy ez a kutatás a makroökonomiai hatásokat (mint a látogatók általános számának 

növekedése, gdp növekedés, álláspiaci változások stb.) szűrte és csak az airbnb, mint műfaj, hatásait 

igyekezett mérni. Pedig mint láttuk a turisták számának növekedése mögött is jelentős részt az airbnb 

áll.  

Mindezekből kiindulva nem tűnik merész kijelentésnek, hogy akár tizezrek is állás nélkül maradhatnak 

ha az airbnb jelentős korlátozást szenved el Budapesten. Ezek pedig épp abból a rétegből kerülnek ki, 

akiknek jellemzően a lakáskérdés is gondot szokott okozni (diploma nélküliek és pályakezdők).  

A KSH augusztus eleji adatai szerint a munkanélküliség, néhány hónap alatt hároméves rekordra 4,6 

százalékra ugrott és félő, hogy még nem vagyunk túl a nehezén. Még drámaibb számokat kapunk a 

szolgáltatóipar területén vagy a diploma nélküliek illetve a pályakezdők esetében, itt a 15%-ot is 

megközelíti a munkanélküliek aránya. Egy ilyen helyzetben korlátozni a szolgáltatóipar egyik 

legintenzívebb foglalkoztatóját (közvetlen és közvetetten) egész egyszerűen emberéletekkel való 

hazardírozás, úgy hogy a várható hozam rendkívül csekély.  

Bár ezen elemzésünk nem a hotelipar szemszögéből készült és egyébként érthetetlen, hogy a hotelek 

hatása miért nem kerül elemzésre a lakhatási szemszögből, pedig szinte egyik sem zöld mezős 

beruházásként épül Budapesten, hanem meglévő lakóházak átépítésével vagy lebontásával. 

Ugyanakkor nemzetközi kutatások áttekintésével arra jutottunk, hogy nem csak a hotelek 

foglalkoztatása nő az airbnb hatására, de az eredményeikre gyakorolt hatás sem egyértelműen negatív. 

Itt a kutatások egymásnak ellentmondó eredményekre jutottak. Ami tény, hogy Budapesten az elmúlt 

években a hotelek rendkívül jó időszakot tudhatnak maguk mögött, az airbnb növekedése ellenére. 

Vagy esetleg éppen azért.  

Az airbnb és a lakók közötti komoly és feloldhatatlan ellentét egy olyan narratíva, amely nem a 

valóságot tükrözi.  

Minden tapasztalat (most már az önkormányzat saját közvéleményt szondázó adatai is) azt erősíti meg, 

hogy az airbnb-t hevesen ellenzők egy hangos, de szűk kisebbséget jelentenek csak. Hogy ez így van 

azt mi sem erősíti meg jobban, hogy bár a legérintettebb önkormányzatoknál társasházi szavazáshoz 

kötik az engedély kiadását (egyébként szerintünk diszkriminatívan), mégis azoknak a száma 
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dinamikusan növekedett. Saját gyűjtésünk alapján a szavazások 60-70%-a támogató eredménnyel 

szokott zárulni. 

A buli és hátizsákos turizmus összemosása a rövid távú lakáskiadással is leginkább a piac nem megfelelő 

ismeretén alapul. A nagy befektetéssel és gonddal kialakított airbnb-s lakások tulajdonosainak nagy 

része kifejezetten nem szívesen fogad bulituristákat. Azok egyébként sokkal inkább megtalálják a 

számításaikat a közösségi szálláshelyeken -közkeletű nevükön hostelekben- amelyek teljesen 

érthetetlenül most kimaradtak a szabályozásból és a fókuszban sem nagyon vannak. Pedig ezek a 

gyakran több tucat embert egy lakásban elszállásoló hostelek (külön szegmens körükben a party 

hostel) műfajoknál fogva jellemzően meghaladják egy társasház teherbíró képességét.  

A problémás airbnb-s lakások nagy része az illegálisan kiadók közül kerül ki társasházkezelők 

visszajelzései alapján. A legálisan kiadók csak komoly anyagi (nagyon sokszor hitelből fedezett) és 

energia befektetéssel tudnak elindulni és alapvető érdekük az, hogy a társasházzal együttműködve és 

annak életét nem zavarva működjenek. 

 

JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA  

Az anomáliák túlnyomó többsége mögött a feketén lakást kiadók állnak és így elsőrendű fontosságú az 

ő visszaszorításuk. Erre hatékony eszköz lehet a szállásközvetítő portálokkal való együttműködés 

abban, hogy csak az engedélyszámmál rendelkezők hirdethessenek náluk. Ezzel a lépéssel a feketepiac 

szinte teljesen visszaszorítható, mert a feketézők nem jutnának vendégekhez.  

A szállásközvetítő portálok az adók beszedésében is tudnak segítségre lenni nemzetközi tapasztalat 

szerint, ami megint csak a piac fehérítését szolgálhatná, egyben adminisztrációs terheket venne le az 

önkormányzatokról és a közigazgatásról. 

Fontos, a diszkriminatív „bemeneti” szabályozások megszűntetése, mint amilyen a teljesen sarc jellegű 

parkolóhely megváltás, de akár a túlzóan alacsony egy házban kiadható lakások száma és más teljesen 

ellehetetlenítő intézkedések. Ehelyett az újonnan kiadott engedélyek számát és menetét objektívan 

mérhető piaci trendekhez kellene igazítani és különösen a kereskedelmi jelleggel lakást üzemeltetők 

körében szigorú működési szabályokat előírni és azokat betartatni. Notórius megszegés esetén az 

engedélyt pedig visszavonni.  

Javasoljuk a magánszálláshelyek és az egyéb szálláshelyek „tartalmasabb” elkülönítését a mostani 

gyakorlatnál, amely csak a vállalkozási forma miatt különbözteti meg a kettőt. A magánszálláshely 

kategóriába tartozók könnyebben kezdhessenek a tevékenységbe és rájuk továbbra is vonatkozzon a 

mostani átalányadó, viszont legfeljebb plusz egy lakást adhassanak ki a sajátjukon kívül. Az ennél több 

lakást kiadók a vállalkozási formától függetlenül az egyéb szálláshely kategóriába tartozzanak és 

számukra szigorúbb minőségi előírásoknak kelljen a lakásoknak megfelelni és hagyományosan SZJA-t 

fizessenek. 

Javasoljuk egy 1% teljes bevétel után fizetendő szolidaritási adó bevezetését mindenki (!) számára, aki 

eredetileg lakáscélú ingatlant, kereskedelmi tevékenységre használ. Ennek fele része mehetne az 
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önkormányzatoknak. akik ezt a pénzt az üresen álló önkormányzati lakások hasznosítására 

fordíthatnák például. Másik fele pedig közvetlen az érintett társasházakhoz mehetne, akik ezt a 

társasház fejlesztésére használhatnák.  

Javasoljuk és ebben Szövetségünk aktívan szerepet is tudna vállalni egy „airbnb kommandó” 

felállítását. Amely egy olyan központ lehetne ahova egyfelől a lakóktól érkező panaszok, visszajelzések 

futnának be, másfelől egy elektronikus jelzőrendszer bérbeadók számára kötelező tételével külön 

jelzés nélkül is tudnának értesülni túlzott zajról (vagy éppen tűzről és szén monoxid szivárgásról). Ezek 

alapján a helyszínre történő kiszállás is megtörténhet, ahol intézkedés és a tények pontos rögzítése és 

dokumentálása is megtörténik. Így ez hatékony alapot adhat a szankcionálásnak szabályszegés esetén 

vagy akár az engedély megvonására is azoknál, akik a vendégeikkel nem tartatják be megfelelően a 

házirendet. Ez az egység egyben tudná ellenőrizni az illegálisan kiadott egységeket is, akár 

próbavásárlással akár az adatbázisok és a helyszíni szemle összevetésével.  

Javasoljuk, hogy a közösségi szálláshelyek csak a társasház többi részétől jól elkülönítve 

működhessenek. Az airbnb-n kiadott lakások maximális férőhelye mérettől függetlenül maximum 8 fő 

lehessen. Új engedélyt csak olyan házban kaphasson rövid távú üzemeltetésre lakás, ahol az arányuk 

nem haladja meg a 25%-ot. Ettől csak a társasház minősített többsége általi szavazással lehessen 

eltérni.  

Szövetségünk szívesen felajánlja sok éves tapasztalatát a lakásüzemeltetés terén, de akár a gyakorlati 

megvalósításban, üzemeltetésben is szerepet tud vállalni egy szociális lakásügynökség felállításában.  
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ELEMZÉS  

 

MENNYIRE RELEVÁNSAK A KÜLFÖLDI SZABÁLYOZÁSI PÉLDÁK BUDAPESTRE NÉZVE?  

Az Airbnb-vel kapcsolatos politikusi megnyilatkozások során vagy éppen sajtócikkekben gyakran 

történik hivatkozás külföldi nagyvárosokra, ahol szigorúbban szabályozzák az AirBnb-t. Két gyakran 

hivatkozott példánál ez legfeljebb félig igaz. Berlin valóban szigorúan korlátozott 2017-ben, de aztán 

nem egészen másfél évvel később szinte teljesen visszavonta ezeket, mert egyáltalán nem a remélt 

hatást érte el (ami ott is az ingat bérleti árak leszorítása lett volna). Londonban pedig a 90 napos 

korlátozás csak azokra érvényes, akik nem szereznek működési engedélyt az illetékes 

önkormányzatnál, egy olyan folyamat során, mint amilyen nálunk a településképi eljárás. 

Teljesen érthetően, nagyon sok helyen vonatkoznak szabályok a rövid távú kiadásra vagy éppen 

különböztetik meg az adózását a hobbi szintű kiadásnak és annak, ha valaki ezzel professzionálisan 

foglalkozik. Ugyanakkor olyan szigorú korlátozás, mint hogy 120 napban korlátozzák az éves kiadható 

napok számát nagyon kevés helyen van életben, és ezen városok mindegyikében teljesen más a helyzet 

a budapestiétől.  

Sokszor beszélünk arról, hogy Magyarország mennyire fejnehéz vagy mennyire Budapest központú, de 

talán így sem mindenkiben tudatosul, hogy fővárosunk tényleg óriási. Lakosságszámát tekintve is nagy, 

de ami az igazán megdöbbentő, az a mérete, amivel nem csak Európán belül van az élmezőnyben, de 

világszerte a legtekintélyesebb méretű városok között helyezkedik el. Ehhez képest nem lakják sokan, 

a nagyvárosok között a sereghajtók közé tartozik népsűrűségét tekintve. Konkrét számokat említve: a 

területi kiterjedésre 525.2 négyzetkilométer, amire 1.752 millió lakos jut. 8  Ezeket a számokat 

megjegyezve érdemes megvizsgálni néhány más európai várost. Párizs mérete 105,4 négyzetkilométer 

-tehát ötöde Budapestének-, amire jut több, mint 2,148 millió lakos. 9  Barcelona 101,9 

négyzetkilométer kiterjedtségű - tehát szintén ötöde méretben Budapestnek, és erre a méretre jut 

megdöbbentő mennyiségű 5,575 millió lakos.10 Amszterdam látszólag kicsit kilóg a képből mivel itt 

219.3 négyzetkilométerre jut 821.752 helyi lakos, tehát körülbelül Budapestével azonos az eredeti 

népsűrűsége. De persze ez a szám még csak a fele a történetnek. Vessünk egy pillantást az érkező 

turisták számára is, hogy teljes képet kapjunk arról, miért is nyúltak ezek a városok a szigorú 

szabályozáshoz. Az amúgy is túlzsúfolt Párizsba közel 18 millió turista érkezik egy évben, ezzel a világ 

6. leglátogatottabb helye volt. Az eleve fojtogatóan túlzsúfolt Barcelonába közel 7 millió ember 

érkezett. Így jól érthető a helyiek frusztráltsága és a szigorú intézkedések a turizmus kordában tartására 

(hotel építési engedélyt sem nagyon adnak ki már egy jó ideje). Amszterdamnál, mint láttuk, ha csak a 

lakosokat nézzük, a népsűrűséget tekintve hasonló a helyzet Budapesthez. Amszterdam ugyanakkor 

fele akkora, mint a mi fővárosunk, viszont a 25. legnépszerűbb desztináció az egész világon, majdnem 

8,5 millió látogatót fogadott 2018-ban. Ezzel szemben Budapest bár évről-évre népszerűbb 2018-ban 

                                                             

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Paris 

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona 
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még nem került be a top 60-ba sem, 3,8 millió látogató kereste fel, ami a 62-ik helyre volt elég. 

Londonban ahogy említettük csak akkor van maximalizálva a kiadható napok száma, ha a tulajdonos 

nem minősíti át a lakást egy a miénkhez hasonló településképi eljárás során. Arról nem sikerült 

információt szereznem, hogy ez mennyire szigorú és szelektív. De ha az, az akár indokolt is lehet, hiszen 

1572 négyzetkilométerre jut közel 9 millió lakos11 és aztán ehhez adódik még több mint 19 millió 

látogató évente (London a 3. legnépszerűbb célpont a világon).12 Ami viszont egészen biztos, hogy a 

legnagyobb méretű városok közé tartozó Budapesten egyáltalán nem nagy a népsűrűség és az 

idelátogatók száma is messze elmarad azoktól a városokétól, ahol szigorú korlátozásokat vezettek be 

az Airbnb-re. Mégis nem lehet elhallgatni, hogy a lakhatási válság 2014 óta valóban egyre 

erőteljesebben jelen van, párhuzamosan a társadalmon belüli egyenlőtlenségek növekedésével. Így 

érthető a politikusok és a sajtó azon igyekezete, hogy ezen valamiképp enyhíteni szeretnének. Fontos, 

hogy mi is megvizsgáljuk, hogy a rövid távú lakáskiadásnak ténylegesen mennyi a szerepe ebben a 

válságban és így remélhetünk e pozitív változást ebben az Airbnb drasztikus korlátozásától?   

 

TÉNYLEG AZ AIRBNB TEHET A LAKHATÁSI VÁLSÁGRÓL? 

Az eddigiek alapján, ami egyértelműnek tűnik, hogy Budapesten sem túlturizmusról, sem olyan 

zsúfoltságról nem beszélhetünk, ami a várost élhetetlenné tenné. Mindezek mellett elképzelhető, hogy 

ha nincs túlzsúfoltság és túlturizmus, attól még a lakásállomány nem megfelelő és ez nehezítheti a 

lakhatáshoz jutást. Ez minden jel szerint valóban így van és a lakásállomány nem optimális, de erről 

aligha a rövid távú lakáskiadás tehet. Gyakorlatilag az összes elemzés vagy újságcikk, amely az Airbnb 

terjedése és az ingatlanárak elszállása mögött kapcsolatot fedezett fel, ezt arra alapozta, hogy az 

Airbnb dinamikus terjedésével párhuzamosan drágultak az ingatlanok. Már ez az állítás is rögtön csak 

akkor igaz, ha azt a tetszőlegesen kiragadott idősávot nézünk, amikor ez az együtt állás igaz volt. Az 

Airbnb idehaza a 2010-es évek elejétől kezdett elég aktívan terjedni, mégis 2014-ig az ingatlan vételi 

árak estek és a bérleti árak (a kettő között jellemzően mindig van összefüggés) is leginkább innentől 

kezdtek felfelé ívelni. Ha ez egyebet nem is mutat, azt mindenképp, hogy feltehetőleg érdemes egy 

kicsit komplexebben vizsgálni az ár drágulás okait, annál, mint hogy egyetlen okot próbálunk kiragadni. 

Nézzük meg részletesebben a statisztikákat. Budapesten 23 kerület van, amiből a rövid távú 

lakáskiadás igazán számottevő arányban csak 3-ban van jelen. Nagyon sokszor szokták kutatásoknál, 

cikkeknél idézni az AirDNA amerikai cég adatait, amely azonban nem hivatalos úton gyűjti be az adatait. 

Egy úgynevezett scraping módszert alkalmaz, amely folyamatos lekérdezésekkel, keresésekkel próbál 

egy adott város piacáról minél teljesebb képet alkotni. Azonban, akik kicsit is aktívabban használják ezt 

a szolgáltatást, azok tudják, hogy ezt a feladatot messze nem tökéletesen látja el. Jelen elemzésünk 

szempontjából a legnagyobb probléma, hogy nagyon magas a nem aktív szálláshelyek aránya a 

rendszeren. Vagyis, amelyek egyszer regisztrálva voltak, de vagy sosem adták ki rendszeresen vagy már 

jó ideje nem teszik. Így jóval felülbecsüli a rövid távon kiadott lakások számát. Továbbá az adatok 

idézésénél rendszeresen nem különböztetik meg a teljes kiadott lakásokat azoktól, akik csak a lakásuk 

                                                             

11 https://en.wikipedia.org/wiki/London 

12 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_international_visitors 

https://en.wikipedia.org/wiki/London
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egy részét adják ki, de egyébként ők is benne laknak. Hasonlóan nincs megkülönböztetve az, aki a 

lakását csak egy bizonyos időszakra adja ki és az, aki folyamatosan. Az Airbnb adatközlése alapján13, 

amelyet egy GKI által végzett kutatáshoz szolgálatattak, 2018-ban 2900 volt azoknak az egész 

lakásoknak a száma, amelyeket legalább 180 napot adtak ki abban az évben a felületükön. Ennek az 

adatnak persze rögtön nyilvánvaló a limitációja, mert ez csak azokkal a napokkal számol, amit az ő 

felületén értékesítettek. Azt viszont nem tudja megmondani, hogy a maradék napot ténylegesen nem 

adták ki vagy azokat esetleg másik felületen értékesítették. Feltehetőleg jelentős részben az utóbbi, 

mert Magyarországon különösen népszerű például a booking.com és számottevő a HomeAway és az 

Expedia is. Hogy teljesebb képet kapjunk nagyvonalúan tegyük legalább ugyanannyira azoknak a 

lakásoknak a számát, amelyet az év nagyobb részében adtak ki rövid távon, de jellemzően nem az 

Airbnb felületén. Így egy 5800-as számot kapunk. A budapesti teljes 916.155 lakáshoz viszonyítva ez 

egy 0,6%-os arányt jelent. Bár 2019 során szinte biztosan nőtt valamennyivel a kiadott lakások száma, 

a koronavírus válság miatt viszont most sokan kiadták lakásaikat hosszú távra. Tagjainktól bekért 

adatok alapján ez egy 30%-át jelenthette az év elején még rövid távon kiadott lakásoknak. Így ha 

megint csak nagyvonalúak vagyunk és egy 30%-os bővülést feltételezünk 2019 egészére, akkor most 

nagyjából ugyanott lehetünk, mint 2018 során, vagyis durván -kerekítsünk itt is felfelé- 6000 lakás lehet 

a piacon olyan, aminek az egészét és az év nagyobb részében adnak ki.   

Ez egy meglehetősen alacsony arányszám és nagyon erős kérdőjeleket fogalmaz meg azzal 

kapcsolatban, hogy jó célpontot találtunk e magunknak az airbnb-ben, ha a bérleti díjak elszabadulása 

miatt aggódunk. Az árdrágulás nem csak Budapesten, de az ország egészében dinamikus volt (még ha 

részleteiben némileg eltérő is, de az együtt mozgás 2016-tól sokkal inkább tűnik köthetőnek a 

lakáspiaci és lakástámogatási szisztémák változásaihoz14), az élmezőnyben pedig bőven találunk olyan 

budapesti kerületeket is, ahol az Airbnb gyakorlatilag egyáltalán nincs jelen (II. XII. XIV. stb). Ez és az a 

tény, hogy sok más hivatkozott várossal szemben az Airbnb csak Budapest egy kis területére 

korlátozódik valószínűtlenné teszi, hogy a város egészében történő drágulás mögött akár csak az 

említhető okok között szerepelne. Persze pont az említett koncentráció miatt az érintett kerületek 

esetében már kritikusabb lehet az arány. Így érdemes ezekre jobban is ráfokuszálnunk. Kerületi 

adatokkal egyelőre nem rendelkezünk az Airbnb-től közvetlenül sajnos, így ha ezeket szeretnénk 

megtudni akkor máshonnan kell indulnunk. 2019 elején a város egészében közel 8000 bejelentett 

szálláshely volt. Viszonyítva ehhez a 8000-es számhoz azt a 6000-es számot amennyi az év nagyobb 

részében kiadott (legálisan és feketén) teljes lakás volt, megkapjuk azt a 75% arányt, amivel tudunk 

kalkulálni a kerületre lebontott szálláshely engedélyek esetében is, hogy megkapjuk az ezekben, az év 

nagy részében kiadott teljes lakások számát. Így arra jutunk, hogy a 7. kerületben 2133 (teljes 

lakásszám 36762), a 6. kerületben 1361 (teljes lakásszám 27.460), míg az 5. kerületben 874 (teljes 

lakásszám 19458) olyan lakás volt található mely legalább fél évre ki volt adva rövid távon.15 Mindez 

                                                             

13 Kérdésünkre válaszolva az Airbnb elmondta, hogy attól ugyan elzárkózik, hogy lakcímekre lebontott pontos adatokat 
szolgáltasson a GDPR korlátozások miatt, de pontos és részletes aggregált adatokat bármikor szívesen szolgáltat a 
döntéshozóknak is. Így azt kell feltételeznünk, hogy ezek az adatok pontosak és igazak még ha kiegészítésre is szorulnak a 
más platformokon többségében kiadott lakások adataival.  

14 https://uzletem.hu/file/news/64386/gallery/big/ksh-2019-06-25-91.jpg 

15 2019-es KSH adatokkal dolgoztam a teljes lakászámnál 
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azt jelenti, hogy csak a leginkább érintett 7. kerületben haladja meg az arányuk valamivel az 5%-ot, a 

másik két népszerű Airbnb-s kerületben az arányuk még az 5%-ot sem éri el. Ez egyébként nem egy 

elhanyagolható arány, bár például Los Angeles legnépszerűbb környékein a 20%-ot közelíti az airbnb-

k aránya. Mindenesetre az 5% számottevő és bár nehéz ezzel az adattal izoláltan mit kezdeni16 , 

feltételezzük, hogy a rövid távú lakáskiadásnak itt van valamennyi árfelhajtó hatása. A kérdés persze 

az, hogy mennyivel. Itt szerencsére nem csak tippelni tudunk, hiszen az elmúlt években számtalan 

elemzés készült világszerte, amely azt próbálta kideríteni, hogy az Airbnb terjedése milyen hatással van 

az ingatlanárakra és az ingatlan bérleti árakra. Egy az általam ismert legalaposabb és legkifinomultabb 

metodikájú, a teljes amerikai piacot 2008 és 2016 között (amikor az airbnb hasonló felelemelkedési 

szakaszban volt ott mint nálunk 2010 és 2018 között) vizsgáló nagyon alapos kutatás például azt találta, 

hogy minden 1%-nyi Airbnb bővülés, 0,018%-nyi bérleti díj és a 0,026%-os ingatlan ár emelkedéssel 

jár, ha kizárólag a medián keresetű környékekre fókuszálunk, ahol az Airbnb jellemzően jelen van 

ezekben a városokban. Budapesten 2015-ig a csak a bejelentett szálláshelyek száma elérte majdnem a 

2000-et (és a bejelentési hajlandóság ekkor még viszonylag alacsony volt), mégis az ingatlanárak 

stabilan csökkentek 2009 óta egészen 2014-ig és a bérleti díjak is csak 2013-tól kezdtek emelkedni. 

Onnantól aztán valóban szárnyalásnak indult az ingatlanpiac és mind az eladási árak, mind a bérleti 

díjak több mint a duplájukra nőttek 2012 és 2019 között. Érdekesség, hogy 2019 közepétől mind a 

bérleti díjak, mind az eladási árak csökkenni kezdtek, pedig a bejelentett szálláshelyek száma nőtt (hogy 

aztán a koronavírus járvány hatására esés következzen be).17 Ami megint csak azt mutatja, hogy nem 

biztos, hogy annyira szoros az Airbnb terjedése és az ingatlanárak változása között az összefüggés, mint 

azt sokan gondolják. Az airbnb-s lakások száma nagyjából megnyolcszorozódott 2013 és 2019 között. 

Ez egy impresszív szám, de ha megnézzük a fenti amerikai nagyvárások leginkább érintett városrészeit 

vizsgáló kutatást, ez még mindig csak egy 12,8%-os bérleti díj növekedést magyarázhat az érintett 

városrészekben. Ehhez képest az ingatlanárak és a bérleti díjak 100%-al növekedtek ugyanebben az 

időszakban Budapest egészében. Vagyis az airbnb terjedése alig több, mint 10%-át magyarázza az 

említett drágulásnak. Ez a drágulás ráadásul elég egységes volt Budapesten, míg az airbnb terjedése 

egyáltalán nem. Bár azok a kerületek ahol az airbnb megjelent általában az átlag felett drágultak, de 

például a 8. kerület itt is kivétel. Továbbá -ahogy már említettük- a legnagyobb növekedést produkáló 

kerületek listájában is több olyan volt előkelő helyen, amelyben az airbnb gyakorlatilag egyáltalán nem 

megtalálható. Ez alapján még az érintett kerületekben is nehéz elválasztani azt, hogy az esetleg 

valamennyire kiemelkedő áremelkedés mennyire volt az airbnb terjedésének köszönhető és mennyire 

más tényezőknek, mint a dzsentrifikáció vagy a környék általános fejlődése. Az ingatlan bérbeadás vagy 

éppen a használt lakásértékesítés ritkán történik szofisztikált kereslet/kínálat elemzés alapján, ez még 

az ingatlanközvetítők is csak egy viszonylag szűk körére jellemző egy amúgy is meglehetősen diffúz 

piacon ahol korlátozott információval lehet csak rendelkezni a piaci folyamatokról. Ami az egyetlen 

                                                             

16 Az, hogy az ingatlanállomány hasznosítása kereskedelmi célok felé tolódik el, akkor tud valóban jelentős hatást kiváltani, 
ha a hosszú távra kiadott lakások arányszáma az összlakás számhoz képest egy bizonyos százalék alá csökken. Ellenkező 
esetben nincs igazán hatása és az árváltozások között más okot kell keresnünk. Ez az arányszám a budapestiekhez hasonló 
városok esetében 3% körül szokott lenni és érdekes lehet ezt a számot a jövőben valamiképp követni. Én sajnos nem 
találtam visszamenőleges adatot, ugyanakkor jelen pillanatban egy hevenyészett ingatlan.com keresés alapján is bőven 
meghaladja ezt az arányt a hosszú távra hirdetett lakások aránya a legérintettebb kerületekben.  

17 www.ingatlannet.hu   

http://www.ingatlannet.hu/
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biztos és szinte mindig mindenhol fennálló összefüggés az ingatlan piacon, hogy a bérleti díjak követik 

az eladási árakat. A használt piaci eladási árak pedig jellemzően az új lakások árainak alakulását követik, 

ahol egyébként a leginkább szofisztikált módon történik az árazás. Az új lakások árai pedig óriási 

mértékben emelkedtek számtalan ok miatt. Egyrészt jelentős emelkedés történt, mind a munkaerő, 

mind az anyagköltség terén. Emellett az elérhető építési telkek vagy akár az átépíthető házak száma 

jelentősen lecsökkent a 2000-es évek elejétől bekövetkezett építési boom hatására. Emellett a 

keresleti oldalon is jelentős változások történtek két alapvető ok miatt. Az egyik az a folyamatos 

alapkamat csökkentés volt, ami miatt egyre kevésbé lehetett értékelhető hozamokat elérni nem csak 

a banki lekötésekkel, de a különféle állampapírokkal is. Ez pedig hatalmas felhajtóerőt jelentett a 

befektetési célú ingatlanvásárlás terén, amely ezen befektetési formák után a legbiztonságosabbnak 

számít és ahol csak egy kicsivel több energiabefektetés kell, mint a betéti vagy kötvény piacon. Emellett 

megjelentek azok a családi lakásvásárlás programok, mint a CSOK, amit kezdetben kifejezetten új 

lakások vásárlására lehetett fordítani, majd később a nagyméretű használt lakásokra. Emellett az olyan 

piaci fundamentumokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2008-as gazdasági válságot követő 

mélyrepülés után a 2010-es évek közepe felé egyre inkább emelkedni kezdtek a bérek is, amely a már 

említett támogatásokat is beleszámolva azt jelentette, hogy az egyre drágább és drágább lakásokat 

volt, aki meg is vegye. Ami a professzionális piaci trendeket jól követni tudó beruházókat arra 

ösztönözte, hogy még tovább növeljék az eladási árakat. Egy belvárosi beruházásnál már 3,5 milliós 

négyzetméter árakat is el lehetet kérni a 2019 eleji zenitnél, amikor már kezdtek a piaci túlfűtöttség 

jelei mutatkozni önmagában is, majd a júniusban megjelenő szuperkötvény egy jelentős áresést is 

okozott az eladási piacon, ami aztán hogy, hogy nem átvándorolt a bérleti árakra is (függetlenül attól, 

hogy ezzel párhuzamosan a rövid távon kiadott lakások száma nőtt). Ekkora jutott el oda a történet, 

hogy az eladási árak már olyan magasra szöktek, hogy már egy viszonylag kedvezőbb kamatozású 

államkötvény is hamar elvándorlást okozott az ingatlanpiacról. Ezek az alapvető piaci változások voltak 

azok, amelyek a 100%-osra vagyis a duplájára növelték mind az eladási árakat, mind a bérleti díjakat 

és ez utóbbi nem is fog tudni elszakadni az előbbitől, ami pedig javarészt már egy meglévő állapot. 

Hiszen a vételi tranzakciók jelentős része már megtörtént, most a befektetett tőke visszahozása és 

optimális esetben valami hozam termelése lenne soron. Éppen ezért tűnnek teljesen érthetetlennek -

sőt sértőnek- az olyan politikusi kijelentések, amelyek arról szólnak, hogy adja ki valaki a lakását két 

hónapig rövid távra, majd az év hátralévő részében adja ki rászorulóknak, például diákoknak a lakását. 

Ez nem csak arról tanúskodik, hogy valaki nincs tisztában azzal, hogy Budapest már régen nem csak egy 

nyári desztináció, hátizsákos turistáknak és hogy egy jól működő airbnb milyen óriási befektetést és 

munkát igényel. De láthatóan a legalapvetőbb közgazdasági axiómákkal sincs tisztában, aki ilyen 

megoldásokat javasol. Ha valaki 1 millió körüli négyzetméteráron vásárolt egy legfeljebb jó állapotban 

lévő lakást a belvárosban, amire még jelentős összegeket rá is költ, az nem diákoknak -akik mellesleg 

nem tartoznak a legnépszerűbb bérlők közé- fogja kiadni a lakását sokkal olcsóbban, mint korábban. 

Nem is nagyon teheti, hiszen nem jönne vissza még a befektetett tőke sem, amely ráadásul jelentős 

számban hitelből került befektetésre. Ha nem tudja legálisan az ingatlant rövid távon kiadni, akkor vagy 

a fekete zónába fog átvonulni vagy meg fogja próbálni az ingatlanát legalább megközelítő áron kiadni 

hosszútávra. Ha ezek közül egyik sem lehetőség, akkor egész egyszerűen megpróbálja majd eladni a 

lakást, ha pedig ez nyomott áron történik az sok esetben egy adósságcsapdát eredményezhet a 

tulajdonosoknak és jelentős piaci zavarokat.   
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De persze itt sem kell feltétlen találgatásokba bocsátkozni, hogy milyen hatással jár a piaci 

folyamatokra egy olyan jelentős korlátozás, mint a kiadható napok 120 napra korlátozása. Nem csak 

Berlint lehet itt megemlíteni, ahol az ingatlan bérleti díjak ugyanolyan ütemben emelkedtek tovább, 

mint korábban és komoly zavarok jelentkeztek a piacon. Idén áprilisban ugyanis megjelent egy 

tanulmány is, amely éppen ezt vizsgálta.18 A nagy presztízsű Elsevier kiadó Tourism Management 

szaklapjában megjelent elemzés azt is kimondja, hogy megelőzően nagyon kevés empirikus kutatás 

vizsgálta a különféle korlátozások hatását és az önkormányzatok vagy kormányok inkább amolyan 

próba szerencse (trial-and-error) alapon közelítettek a kérdéshez. A szerzők arra szerettek volna választ 

kapni, hogy milyen mértékben növekedik a rövid távú lakáskiadás beavatkozás nélkül. Ha pedig 

bevezetik őket, akkor a különféle korlátozó intézkedések milyen hatással vannak a rövid távú és 

milyennel a hosszú távú bérleti piacra. Ehhez norvég több évre visszamenő valós adatokat és egy 

úgynevezett ügynökalapú modellezést használták (agent-based modeling, ABM). Vizsgálva mind a 

napban korlátozás, mind az adó alapú szabályozás hatásait, illetve a változást ezek hiányában. Az 

eredmények azt erősítették meg, hogy míg enyhe adóbeavatkozásnak stabilizációs hatása van a 

piacokra, az időalapú korlátozás még a beavatkozás nélküli helyzetnél is jobban bomlasztja a lakhatási 

piacot, a turisztikai piacon pedig krízist idéz elő. A szabályozatlan piachoz és az idő alapú korlátozáshoz 

képest, az adózás finomhangolása hozzájárulhat ahhoz, hogy idővel egyenletesebb eloszlása legyen a 

kiadott lakásoknak, különösen a városi környezetben. Ezek az eredmények egyáltalán nem meglepőek 

sem a valós életben vizsgált hatásokat megnézve, sem annak fényében, hogy, ahogy kimutattuk a 

bérleti díjak alakulására sokkal nagyobb hatása van azoknak a piaci fundamentumoknak, amikről 

fentebb beszéltem. Ha pedig ezekkel nem foglalkozva, olyan brutális eszközökkel akarunk beavatkozni, 

mint a 120 napos korlátozás vagy más a piacot megfojtó beavatkozás annak aligha lesz jó hatása a 

piacokra és a lakhatási válság megoldásához sem fog hozzájárulni.  

Ha tehát nem abból indulunk, hogy tényleg csak a belvárosban lehet lakni és ezért aztán itt 

mindenekfelett álló érdek, hogy mégoly csekély mértékben is, de itt lenyomjuk valamennyire az árakat 

-működési zavarokat okozva ott-, akkor biztosan másfele kellene keresgélni megoldások után. Például 

az önkormányzati lakások hasznosításában, amelyek közül egy 2018-as kimutatás szerint 9000 üresen 

áll. Ahogy erre a GKI Gazdaságkutató Zrt. által készített kutatás is rámutatott.19 Ők az önkormányzati 

lakások bevonását és a lakásállomány bővítését nevezték meg annak, amivel tényleg eredményt 

lehetne elérni.20 Emellett az új lakások építésének minden eszközzel történő felpörgetése lenne még 

kívánatos illetve a támogatások alaposabb átgondolása. "A korábbiak mellett az egész évben (legalább 

181 napon) kiadott Airbnb-n jegyzett lakások aránya Budapesten elhanyagolható (≈0,3%). Kevesebb, 

mint 3 ezer lakás, szemben a 107 ezer üresen álló ingatlannal, vagy a 9 ezer kiadatlan önkormányzati 

tulajdonú lakással. Az Airbnb-nek ezáltal nincs mérhető hatása a lakásárakra és az albérleti díjakra. 

Ezáltal a restriktív szabályozás nem segít a lakhatási válság megelőzésében, visszafordításában. Ezzel 

szemben sok szükséges felújítást ellehetetlenítene." Bár láttuk, hogy a valóban kiadott lakások számát 

ez a kutatás alul becsülte, de az arány a valós számok mellett is csekély és a trendekkel és az általános 

                                                             

18 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151771930202X?via%3Dihub 

19 https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2019/10/GKI_A-budapesti-lakaspiac-helyzete-1.pdf 

20 „…míg 2000 és 2010 között évente átlagosan 9000 új lakás épült, addig 2010 óta ez a szám csupán 3000.” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151771930202X?via%3Dihub
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következtetésekkel nehéz vitatkozni. Amihez mi pedig gyorsan hozzátennénk, ahogy azt a következő 

részben részletesen bemutatjuk, hogy ezzel párhuzamosan épp azoknak a megélhetését tenné tönkre 

a rövid távú lakáskiadás gyakorlati betiltása, akiket a legjobban érint a lakhatási válság is. De én egy 

olyan országban, ahol a bajok egyik fő forrása az alacsony vállalkozói kedv és befektetői kultúra, nem 

intézném el olyan könnyen a lakásukat nagy hozzáadott értékkel kiadó túlnyomórészt kisbefektetőket 

és az őket sok esetben az üzemeltetésben segítő kisvállalkozásokat sem, mint azt egy politikus tette a 

napokban, méltán letűnt korokat idézve.   

 

A RÖVID TÁVÚ LAKÁSKIADÁS GAZDASÁGI  ÉS SZOCIÁLIS HATÁSA 

Mind ez idáig kizárólag arról beszéltünk, hogy milyen hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra a 

rövidtávú lakáskiadás. Az volt a következtetésünk, hogy csekély. Mindenesetre az airbnb-t sokszor 

azért támadják, mert a tulajdonosok úgymond „nyerészkednek”, ahelyett, hogy tevékenységükkel a 

lakhatási válságot enyhítenék. Az adózási előnye elhanyagolható a rövid távú lakáskiadásnak a hosszú 

távhoz képest. Hogy ez a vélemény elterjedt még olyanok körében is, akiknek a szakmájuknál fogva 

elvileg az lenne a dolga, hogy behatóbban ismerjék a témát, annak az oka az, hogy kizárólag a személyi 

jövedelemadó részt nézik az ezt hangoztatók. Ha ugyanis figyelembe vesszük a 4%-os 

önkormányzatoknak fizetendő idegenforgalmi adót illetve az ettől az évtől bevezetett turizmus 

fejlesztési adót, ami szintén 4%, akkor már rögtön apadni kezd az az előny, ami akkor látszik, ha 

kizárólag a szobánként fizetett 38400 forintos, szja-t kiváltó átalányadót vesszük figyelembe. Az 

átalányadót választók természetesen nem tudnak költséget sem leírni, szemben azokkal, akik rendesen 

szja-t fizetnek. A céges lakáskiadók SZJA-t fizetnek és plusz az IFÁT és a TH-t. Tény, hogy a rövid távú 

kiadással még ha minden adóterhet figyelembe is veszünk, több bevételt és hasznot lehet elérni, de 

ehhez természetesen az is kapcsolódik, hogy jóval több energiát és más erőforrást kell ebbe a 

tevekénységbe fektetni. Ennek köszönhetően növekedik a hozzáadott érték, aminek köszönhetően 

optimálisan nő a bevétel és a haszon is. Ez a gazdaság optimális működésének az egyik alapja. 

Magyarországon hagyományosan az egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek egy jelentős része 

tart a vállalkozástól vagyis egy olyan tevékenység indításától, ahol ő maga tud hozzáadott értéket 

termelni magának is és a gazdaság égészének is21. Felmerül a kérdés, hogy tényleg főellenségnek kell 

e kikiáltani a rövid távú lakáskiadást ahelyett, hogy legalábbis nálunk, egy üdvözlendő folyamatnak 

tartanánk, ahol végre kisbefektetők vállalkozásra adják a fejüket. Minden ellenkező híreszteléssel 

ellentétben ugyanis ez egy kisbefektetők által uralt piac. Hogy ezzel kapcsolatban egy teljesen téves 

kép él sokakban az Airbnb jellegéből fakad. Sok tulajdonos ugyanis üzemeltető cégek segítségét veszi 

igénybe, akik a saját profiljuk alá fogják feltölteni ezeket a lakásokat, amelyek egyébként nem a saját 

tulajdonuk és az üzemeltetésért cserébe a bevétel egy kis százalékát kapják. Ezek a cégek szinte 

kizárólag kisvállalkozások és gyakorlatilag az összes közülük hazai tulajdonban van. Így tehát, amit egy 

felületes szemlélő úgy lát, hogy itt nagybefektetők adnak ki több száz lakást az a valóságban azt 

takarja, hogy hazai kisvállalkozások segítenek hazai kisbefektetőknek abban, hogy egy minél jobb -

tehát minél nagyobb hozzáadott értékű- tevékenységet végezzenek. A Felelős Szálláskiadók 

                                                             

21 Feltéve ha a tevékenységét nem feketén végzi 
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Szövetsége önkormányzati adatok alapján azt állapította meg, hogy az engedélyek 89%-a egy 

engedélyt birtokló (vagyis egy lakást vagy szobát kiadó) kezében van. Így nem tűnik többnek populista 

hangulatkeltesnél a „lakásturizmusban érdekelt szűk vagyonos rétegről”22 való nyilatkozat.  

Teljesen önkényesnek tűnik szociális szempontból is az a szembeállítás, amely kizárólag azt veszi 

figyelembe, hogy a lakásárakat leszorítsa -még ha ez mégoly csekély korlátozott eredménnyel is 

kecsegtet-de látszólag egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a rövid távú kiadás mennyi embernek 

biztosítja a megélhetését vagy akár egy jobb életszínvonal elérését. A rövid távon lakást kiadók nagy 

része kisbefektető, akik jellemzően évtizedek megtakarítása után, esetleg hitelfelvétellel vagy éppen a 

saját korábbi lakásukat kiadva léptek be erre a piacra. A „lakásüzemeltetők” gyakran, mint szitokszó 

van használva és összemossák őket mondjuk a lakáshotelt23 vagy hostelt üzemeltetőkkel, de valójában 

ezek a cégek jellemzően más lakástulajdonosok lakásait kezelik, akik vagy a munkájuk mellett ezzel 

nem akarnak foglalkozni és/vagy azt szeretnék, hogy valaki náluk jobb minőségben és jobb 

infrastruktúrát használva hasznosítsa a lakásukat. Ezek a cégek pedig összesen több ezer embernek 

adnak munkát a takarítótól elkezdve, a beengedőkőn (ez gyakorlatilag egy mobil portás) át a sofőrökig 

vagy éppen a kommunikációs munkatársaktól a legkülönbözőbb irodai alkalmazottig. Jellemzően ezek 

olyan munkahelyek (és nagyon szívesen bemutatjuk ezt szövetségünk bármelyik tagjánál)24 , ahol 

kifejezetten szívesen dolgoznak az emberek és motiváltak a munkavégzésben. Ez a hazai hasonló 

vállalkozások mérete és száma alapján több ezer foglalkoztatott jelent.  

De ne csak azokra fókuszáljunk, akik közvetlen a szegmensben dolgoznak, hiszen természetesen itt 

nem áll meg a hatás, a rövid távú lakáskiadás a gazdaság egészére pozitív hatással van, beleértve egy 

környék fejlődését. Sajnos egy alapvető félreértés uralkodik még mindig az Airbnb-vel kapcsolatban 

idehaza ez pedig annak az összemosása az úgynevezett buliturizmussal és a hátizsákos turizmussal. Az 

igaz, hogy az Airbnb hozzájárult, hasonlóan a fapados légitársaságokhoz, egyfajta demokratizálódáshoz 

a turizmusban és olyan rétegeknek is elérhetővé tette az utazást, akik korábban ezt nem tehették meg 

vagy csak sokkal ritkábban és rövidebb időre. Ezt a jelenséget pedig különösen baloldali politikusoktól 

fura egyáltalán nem észre venni vagy éppen károsnak tartani. Az ár előny továbbra is a fontos okok 

között van, de az airbnb turizmus mára már sokkal szegmentáltabb, mint korábban és a használók 

motivációja pedig mindig is sokkal szélesebb volt, mint az, hogy olcsón tudjanak megszállni. A 

buliturizmus és általában véve az airbnb közösségi hatásaival részletesebben foglalkozok majd a 

következő fejezetben. Itt most, amit fontos hangsúlyozni, hogy a rövid távú szálláshelyen megszállók 

egy jelentős részének az ár mellett (vagy akár helyett) nagyon fontos pl. az, hogy egy autentikusabb 

szálláson tudjon megszállni és úgy tudjon élni, mint a helyiek és még közelebb kerüljön az adott 

városhoz. Ennek megfelelően kifejezetten keresik az olyan programlehetőségeket is, amelyek 

betekintést engednek még jobban a város életébe. Jellemzően tovább is maradnak, illetve a szállás 

jellegéből fakadóan is sokkal inkább igénybe veszik egy adott környék kiskereskedelmi egységeit is. 

                                                             

22 Ismét: https://24.hu/belfold/2020/08/04/misetics-balint-airbnb-alberlet-lakhatas-budapest/  

23 Ezt a kifejezést most Karácsony Gergely eléggé félrevezetően általánosan kezdte el haszálni az airbnb-re, de általában azt 
szokták érteni rajta, aki egy ház egészében üzemeltet lakásokat vagy éppen gyakorlatilag hotelt üzemeltet rövid távú 
szálláshelyeknek álcázva.  

24 Pl. :  https://hosting.uandb.hu/wp-content/uploads/2019/12/elem2.jpg  

https://hosting.uandb.hu/wp-content/uploads/2019/12/elem2.jpg
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Mind az új útazók bevonásának, mind a hosszabb tartózkodásnak és a városhoz való más 

viszonyulásnak természetesen pozitív hatásai vannak a gazdaságra és a foglalkoztatásra.  

A hotel iparágon belül egyértelmű az álláspont, hogy a lakásmegosztó iparág komoly konkurenciát 

jelent és negatívan hat a hotelek bevételeire és gyakran elhangzik az a vád is, hogy ezzel munkahelyek 

megszűnéséhez járul hozzá. Ezzel szemben az Airbnb gyakran hangoztatja, hogy ők az utazók egy új 

szegmensét szólítottak meg és így kvázi egy új piacot teremtettek, illetve szívesen hangoztatják 

természetesen a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatást vagy éppen, hogy kisbefektetőknek 

segítenek a felemelkedésben.  

Természetesen az airbnb-n megszállók egy nagy része korábban hotelekben szállt meg. Egy 2015-ben 

a Morgan Stanley által készített jelentés 25  azt állapította meg, hogy 36% és 42% hagyományos 

szállásformák (pl. hotel) helyett választotta az airbnb-t. Egy későbbi kutatás ennél magasabb 

„helyettesítési arányt” mutatott ki és a rövid távú lakáskiadást igénybe vevők mintegy kétharmada 

mondta azt, hogy hotel helyettesítőnek használta a rövid távú lakáskiadást. A legfrissebb az amerikai 

National Bureau of Economic Research által 2018-ban készített alapos elemzés26 arra a megállapításra 

jutott, hogy az utazások 50%-a nem valósult volna meg ha nem letézne az Airbnb. Ez a kutatás felhívja 

a figyelmet arra is, hogy az airbnb csökkenti a hotelek agresszív árazó erejét, amely kiemelt események 

vagy szezon idején egész egyszerűen lehetetlenné tette egy adott célpont felkeresését széles rétegek 

számára. Ezeket összegezve nagyjából 33% és 64% közé tehető azoknak az utazásoknak a száma, amik 

nem valósultak volna meg az airbnb nélkül. A kutatási eredményeket átlagolva tehát 50%.  

Ha a hotelek bevételeit nézzük egyáltalán nem egyértelmű, hogy mégis mennyire hat negatívan az 

airbnb terjedése a hagyományos szállásformák teljesítményére.  

Egy 2017-es Texas állam helyzetét elemző kutatás27  azt az eredményt hozta, hogy minden 1%-os 

bővülés az airbnb kínálatban egy adott városban 0.04%-al csökkentette a hotelek bevételeit. Egy 2019-

es nagyon alapos, Tarik Dogru által vezetett kutatás, amely 10 amerikai város piacát vizsgálta 0.02% és 

0.04% közötti bevételvisszaesést mutatott ki szintén 1% airbnb bővülés mellett. Ez a kutás egyébként 

azt is megállapította, hogy már nem csak az olcsó szálláshelyek forgalmának jelent kihívást az airbnb, 

hanem a középkategóriás hotelek (különösen a hálózathoz tartozók) helyett is gyakran választják annak 

autentikussága miatt, de a felső kategóriás hotelektől is egyre inkább szipkáz el forgalmat. Ezt a trendet 

erősíti meg az olyan airbnb kategóriák megjelenése, mint az Airbnb Plus vagy Beyond (idehaza egyelőre 

csak az előbbi érhető el).  

                                                             

25 https://www.businessinsider.com/airbnb-ceo-speaks-on-disrupting-hotel-industry-2017-3 

26 https://www.nber.org/papers/w24361.pdf 

27https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.15.0204?__cf_chl_captcha_tk__=ba7750029746cf416488f2cdb8cac28100
8a083b-1596961014-0-AZbqDD9G3BP7wlDKwLNjv92v9PP8sdw-
NPoCRkC6jHKAgadS8LvApk3aWVqqqMgbBPsX_E__2soBpQEAWN4CUPnozXIYkMiiqW4_loONfL21iqqdPctGeAi_xy6uxMEAs
QnJUpPaI3L4RKyRtqXBQAf4DcuePxxjzDEdL2KBMDvdsALYKVPYKuqORH8FKdidGMKGaQBVnI_EllYzP1TL97fCoTaYGuFqiJdJlFU
s_BHOXOmpC6PqrNDl1req3hPjNgv3GARE1Se6V5iJ83ZaKxlBD0Qgz6qprNBLA-
z0PcF_MIvB1Qn0JOYpTtNdDJ0TgfXGNi0f4jEVag7pZ0lh7lKoGjcoNOwQAYIO6Z-RfJ6zoU5Pz-C43nv5RTJDB7gezJRdWf-
ACkJAFpdDhxrvh_i1WKJsO-BT84Zba1Xp-E3wmnt5CTY604Hgx_hKkucOJirSe8Tc_Z3rDyvmENNTSHsJpio4nGEMYEaZUsrnodT-
8jh0TIYK1R-VVlqHOFmm00opAhpUXO2UyZ68lhJkQ64 

https://www.businessinsider.com/airbnb-ceo-speaks-on-disrupting-hotel-industry-2017-3
https://www.nber.org/papers/w24361.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.15.0204?__cf_chl_captcha_tk__=ba7750029746cf416488f2cdb8cac281008a083b-1596961014-0-AZbqDD9G3BP7wlDKwLNjv92v9PP8sdw-NPoCRkC6jHKAgadS8LvApk3aWVqqqMgbBPsX_E__2soBpQEAWN4CUPnozXIYkMiiqW4_loONfL21iqqdPctGeAi_xy6uxMEAsQnJUpPaI3L4RKyRtqXBQAf4DcuePxxjzDEdL2KBMDvdsALYKVPYKuqORH8FKdidGMKGaQBVnI_EllYzP1TL97fCoTaYGuFqiJdJlFUs_BHOXOmpC6PqrNDl1req3hPjNgv3GARE1Se6V5iJ83ZaKxlBD0Qgz6qprNBLA-z0PcF_MIvB1Qn0JOYpTtNdDJ0TgfXGNi0f4jEVag7pZ0lh7lKoGjcoNOwQAYIO6Z-RfJ6zoU5Pz-C43nv5RTJDB7gezJRdWf-ACkJAFpdDhxrvh_i1WKJsO-BT84Zba1Xp-E3wmnt5CTY604Hgx_hKkucOJirSe8Tc_Z3rDyvmENNTSHsJpio4nGEMYEaZUsrnodT-8jh0TIYK1R-VVlqHOFmm00opAhpUXO2UyZ68lhJkQ64
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Ugyanakkor meglepő módon más kutatások -akár ugyanattól a szerzőtől, igaz más piacot vizsgálva- 

ezzel teljesen ellentétes eredményeket állapítottak meg. Haywood és kutatótársai pl. egy 2017-es 

kutatás28 során, amely 13 népszerű airbnb desztinációt vizsgált világszerte egyenesen azt állapította 

meg, hogy a hoteliparágban leginkább használt teljesítményjelző a RevPAR29 6. éve stabilan növekszik 

mindegyik piacon, annak ellenére, hogy kisebb hullámzásokkal de az airbnb-k száma is stabilan 

növekedett. Egy friss 2018-at elemző jelentés 30  szintén azt állapította meg, hogy a hotelek 

nemzetközileg és minden szegmensben növelni tudtál mind a szobaárakat, mind a foglaltságat (és így 

növekedett a RevPAR is). A fent idézett Tarik Dogrunak is van egy olyan bostoni piacot vizsgáló 

kutatása31  , amely azt állapította meg, hogy történelmileg a legmagasabb bevételeiket érték el a 

hotelek a dinamikus airbnb bővülés ellenére. Vagy esetleg éppen azért. A kínálat indukálta kereslet egy 

régóta ismert jelenség a közgazdaságtanban, vagyis hogy a kínálat növekedése egyáltalán nem csak a 

korábbi kínálatot osztja újra el, hanem keresletnövekedést generál. Így fordulhatott elő, hogy egy ital 

és étel automatákat vizsgáló kutatás azt állapította meg, hogy sokszor még a korábbi tételek forgalma 

is növekedett a kínálat bővülése mellett is. Az is régóta okoz a városvezetőknek fejtörést, hogy hiába 

bővítik az utak számát az egyben az azt használó autók összszámát is növeli és így gyakran nem 

jelentkezik a remélt dugócsökkentő hatás. Ismét összegezve az adatokat úgy tűnik az airbnb vagy 

legfeljebb viszonylag csekély hatással van a hotelek forgalmára vagy éppenséggel semmilyennel, sőt 

az airbnb bővülése mellett is dinamikus bevételnövekedést tud a hoteliparág is realizálni. A budapesti 

hotelpiac ez utóbbi trendet figyelhette meg az elmúlt években. 32  Aligha véletlen, hogy még a 

jellemzően hoteliparági szemszögből elkészített kutatások se javasolják az airbnb szigorú korlátozását 

mert azt találták, hogy az csak elkényelmesíti a hoteleket és egy adott desztináció általános vonzerejét 

csökkenti, amellett, hogy a szigorú korlátozásnak negatív hatásai vannak a gazdaságra és a 

foglalkoztatottságra is.  

Ha arról ugyanis ellentmondó kutatások vannak, hogy a hotelek bevételére milyen hatással van a rövid 

távú lakáskiadás, ami biztosnak tűnik, hogy a szegmens foglalkoztatására biztosan pozitív hatással van. 

Csak úgy, mint általában a turizmushoz kapcsolódó összes szegmens foglalkoztatására.  

Arról már korábban is számtalan kutatás napvilágot látott, hogy milyen pozitív hatása van a rövid távú 

lakáskiadásnak a gazdaságra vagy egy adott környék fejlődésére33 vagy éppen a foglalkoztatásra. Egy 

2018-ban publikált kutatás például azt mutatta ki, hogy minden 2,5%-os növekedés az airbnb-n 

megszállók számában egy átlagos háztartásszámmal (79000) rendelkező környéken New York-ban, az 

adott környéken 3,8%-al növelte a vendéglátásban foglalkoztatottak számát. Egy 2017-es amerikai és 

                                                             

28 https://str.com/sites/default/files/2019-07/Airbnb-and-Hotel-Performance.pdf 

29 Revenue per available room – Vagyis a teljes bevétel elosztása az összes elérhető szoba és nap számával 

30 https://www.travelclick.com/insight/rate-and-bookings-growth-continue-positive-trend-for-hoteliers-in-early-2018/ 

31https://www.researchgate.net/profile/Tarik_Dogru2/publication/317598078_Comparing_apples_and_oranges_Examinin
g_the_impact_of_Airbnb_on_hotel_performance_in_Boston/links/5942658d458515a36b5be8b6/Comparing-apples-and-
oranges-Examining-the-impact-of-Airbnb-on-hotel-performance-in-Boston.pdf 

32 https://www.mnb.hu/letoltes/kereskedelmingatlan-piaci-jelente-s-2019-a-prilis-hu-digi.pdf 

33 https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2017/03/NERA_Aribnb_Global_Support_to_Local_Economies.pdf 

https://str.com/sites/default/files/2019-07/Airbnb-and-Hotel-Performance.pdf
https://www.travelclick.com/insight/rate-and-bookings-growth-continue-positive-trend-for-hoteliers-in-early-2018/
https://www.researchgate.net/profile/Tarik_Dogru2/publication/317598078_Comparing_apples_and_oranges_Examining_the_impact_of_Airbnb_on_hotel_performance_in_Boston/links/5942658d458515a36b5be8b6/Comparing-apples-and-oranges-Examining-the-impact-of-Airbnb-on-hotel-performance-in-Boston.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tarik_Dogru2/publication/317598078_Comparing_apples_and_oranges_Examining_the_impact_of_Airbnb_on_hotel_performance_in_Boston/links/5942658d458515a36b5be8b6/Comparing-apples-and-oranges-Examining-the-impact-of-Airbnb-on-hotel-performance-in-Boston.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tarik_Dogru2/publication/317598078_Comparing_apples_and_oranges_Examining_the_impact_of_Airbnb_on_hotel_performance_in_Boston/links/5942658d458515a36b5be8b6/Comparing-apples-and-oranges-Examining-the-impact-of-Airbnb-on-hotel-performance-in-Boston.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kereskedelmingatlan-piaci-jelente-s-2019-a-prilis-hu-digi.pdf
https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2017/03/NERA_Aribnb_Global_Support_to_Local_Economies.pdf
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finn piacot vizsgáló kutatás34 azt állapította meg, hogy az airbnb-n megszállók több ideig maradnak egy 

városban és ott több tevékenységben vesznek részt és általában gyakrabban tudnak utazni, mint 

korábban. A környék általános forgalmára és fejlődésére gyakorolt pozitív hatásról már több kutatás 

jelent meg35 és az is evidenciának tűnik, hogy nő az adott kiskereskedelmi egységeinek forgalma is, az 

airbnb jellegéből fakadóan. Idén áprilisban szintén a már említett magas nívójú szaklapban a Tourism 

Management-ben megjelent egy nagyon alapos és metodikájában kifinomult kutatás 36 , amely 

számtalan szűréssel (pl. a turizmus általános növekedése vagy egy ország általános gazdasági 

fejlődésének hatásai) tényleg azt próbálta kideríteni, hogy maga az airbnb, mint műfaj -még csak nem 

is az általa mindenképp bevont többlet turista forgalom- milyen pozitív vagy negatív  foglakoztatási 

hatással van. Ez már csak azért is érdekes, mert hasonlóan ahhoz, hogy fura mód a hostelek nincsenek 

sem a szabályozók sem a média és a közvélemény figyelmében, a hotelek hatásával sem foglalkozik 

senki a lakhatásra. Annak ellenére sem, hogy Budapesten nagyon ritka a zöld mezős beruházással épülő 

hotel és jellemzően lakóház helyére vagy lakóházat átépítve épülnek. Ezzel nem a hoteleket akarjuk 

támadni, amelyek azt gondoljuk szabályozott mértékben (mindkettő esetében!) ugyanúgy fontos 

részei egy város életének, mint a rövid távon kiadott lakások. De azért ez a furcsa distinkció azt 

érzékelteti, hogy az airbnb-ről folyó diskurzus sokszor nem feltétlen a racionalitás talaján mozog. Illetve 

nem tud elmozdulni a konvencióktól („a hotelek megszokottak és így nem is vizsgáljuk hatását 

egyáltalán, míg az airbnb új és ezért szigorúan számon kérjük”), ami különösen egy progresszív politikát 

ígérő városvezetéstől furcsa. Az említett kutatás a rövid távú turizmushoz kapcsolódó összes 

szegmensben pozitív foglalkoztatási hatást mutatott ki, beleértve a hotelek foglalkoztatását is. A 

makroökonómia hatások lehető legteljesebb (beleértve a turizmus általános növekedése) kizárásával 

is 1%-nyi Airbnb kínálat bővülés 0,015%-os foglalkoztatás bővülést mutatott ki a vendéglátás, turizmus 

és művészet, szórakozás, szabadidő szektorokban. Ha a budapesti piacból indulunk ki ahol 2010 óta 

átlagosan évi átlagos 100%-os bővülést figyelhettünk az airbnb-k számában, akkor évente 1,5%-os az 

a foglalkoztatásbővülés ezekben a szektorokban, ami kifejezetten az airbnb megjelenéséhez köthető. 

Bár egyelőre nem rendelkezünk külön budapesti adatokkal, az országos statisztikákból kiindulva ez akár 

tizezer olyan foglalkoztatott is lehet a szűken vett szegmensen túl is, aki ha nem létezne az airbnb, 

akkor nem tudott volna elhelyezkedni. 37  A legnagyobb hatás a művészetek, szórakozás és 

kikapcsolódás szektorban volt megfigyelhető, ide tartoznak pl. a múzeumok, turista látványosságok és 

a koncert illetve egyéb művészeti helyszínek (de a bárok és szórakozóhelyek nem!). De például a 

túraszervezők, sétahajókázást szervezők vagy akár a biciklikölcsönzők és az óriáskerék üzemeltetők is. 

Ebben a szektorban, minden egy százaléknyi airbnb bővüléshez 0.05%-os foglalkoztatásbővülés társult, 

amely az airbnb megjelenéséhez köthető. Ez a szignifikáns többlet egybevág azokkal a statisztikákkal 

amelyek azt mutatják, hogy a rövid távú szálláshelyen megszállók sokkal inkább szeretnék a várost 

igazán megismerni, mint a hagyományos szállásokon megszállók ,így például sokkal inkább be fognak 

fizetni mondjuk egy biciklis városnéző túrára. Persze a különbségnek nyilván demográfia okai is vannak. 

                                                             

34 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287515608505 

35 Például Arun Sundararajan, a New York University professzorának kutatásai 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arun_Sundararajan 

36 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719301992?via%3Dihub 

37 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005b.html 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287515608505
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719301992?via%3Dihub
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005b.html
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Mert bár az airbnb kezd minden korcsoportban egyre népszerűbbé válni, azért az átlagéletkor még 

mindig alatta van a hoteleket használóknak és emiatt is nagyobb a száma az aktívabb programokat 

használóknak. Ugyanakkor azok a statisztikák, amelyek azt erősítik meg, hogy az airbnb-n megszállók 

egyik legfontosabb szempontja az autentikusság is abba az irányba hatnak, hogy több programot 

használjanak az itt megszállók. Ami igazán érdekes, nem csak, hogy a hotelek foglalkoztatása is 

növekszik az airbnb hatására (a kutatásról megjelent publikáció is erről a jelenségről kapta a nevét: 

Airbnb paradoxon), de ez volt a három vizsgált szektor közül az, ahol a 2. legjelentősebb volt a hatás. 

Minden 1%-os airbnb bővüléshez, 0.01% és 0.04% közötti bővülés társult. Ez a statisztika is azt látszik 

megerősíteni, amit több korábbi piaci folyamatokat megfigyelő elemzés is, hogy az airbnb egész 

egyszerűen arra szorítja a hoteleket, hogy keményebben dolgozzanak az új konkurencia hatására, 

aminek nyilván az a hatása, hogy nő az általuk foglalkoztatottak száma is. Érdekes módon a 

legcsekélyebb hatás az éttermek foglalkoztatására gyakorolt volt, de még ez is statisztikailag 

szignifikáns volt, minden 1%-os airbnb bővüléshez 0.01% és 0.02% között plusz bővülés volt társítható. 

Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy ezek az adatok nem egyszerű korrelációt néztek az airbnb 

terjedése és a foglalkoztatás között hanem kifejezetten azt mutatták, hogy az airbnb használat milyen 

többletet jelent, az eredmények szűrték azt a hatást, amit kizárólag a látogatók számának növekedése 

magyarázott. Ugyanakkor ha a valós munkaerői piaci hatásokat akarjuk nézni, akkor figyelembe kell 

vennünk azokat a plusz tömegeket is, akik ha nem létezne az airbnb, nem indultak volna útnak. Ez azt 

jelenti, hogy a turisták számának a növekedése mögött is jelentős részben ez az új szállásforma állt. 

Nehéz tehát megkerülni azt a konklúziót, hogy akár több tizezer is lehet azoknak a száma Budapesten, 

akik tartósan munka nélkül maradnának ha az airbnb-t jelentősen korlátozzák. Hangsúlyosan a 

turizmusban és a hozzá szorosan kapcsolódó iparágakban ezek a foglalkoztatottak jellemzően éppen 

azokból a diploma nélküli vagy pályakezdő rétegből kerülnek ki, akiknek mind a munkalehetőség 

megtalálása, mind a lakhatás és általában a megélhetés a legnagyobb problémát okozza.  

A KSH augusztus elején közölt adatsorai alapján április és június között hároméves rekordra, 4,6 

százalékra ugrott a munkanélküliség aránya, ami 214 ezer fő. Ez minden mérvadó közgazdász szerint 

jelentősen alul becsüli a munkanélküliek valós számát és csak azokat mutatja, akik aktívan keresnek 

munkát, de például azokat nem, akik most feladták a keresést is. Ez akár még egy százezer főt is 

jelenthet, ha a munkanélküli segélyre regisztráltak 380 ezres számát vesszük alapul. Ha a pályakezdők 

adatait nézzük, akkor még drámaibb számokat találunk, az ő esetükben a munkanélküliségi ráta 4 

százalékponttal 14,7%-ra nött, ami 44 ezer főt jelent. Az is teljesen egyértelmű, hogy a szolgáltatóipar 

és azon belül a turizmus Budapesten a legérintettebb szektorok között van.   

Fel kell tenni tehát a kérdést, hogy kinek is akarnak valójában segíteni azok, akik teljesen önkényesen 

kiemelve azt, most teljes erejükkel nekimentek a rövid távú lakáskiadásnak? Úgy, hogy mint láttuk 

annak visszaszorítása néhány kerületben 10% körül tudja az albérleti árakat lejjebb vinni, míg a 

kerületek nagy részében mérhető hatása sem lenne. Minden jel szerint éppen azoknak nem, akinek a 

nevében szót kértek maguknak.  

 

MENNYIRE HEVES AZ ELLENTÉT VALÓJÁBAN A TÁRSASHÁZAK ÉS AZ „AIRBNB”-ZŐK KÖZÖTT? 
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Eddig gazdasági és szociológia szempontokból közelítettünk az airbnb jelenségéhez, hiszen most éppen 

ez került a fókuszba. De nem megkerülhető röviden annak a vizsgálata sem, hogy meghaladja e egy 

adott környék vagy lakóközösség teherbíró képességét a rövid távú lakáskiadás vagy sem.  

A politikusi megnyilvánulásokból és a sajtó egy jelentős részének (itt egy elég nagy ellentét van a 

szakmai és a népszerű portálok között) a leírásából az tűnik ki, hogy szinte feloldhatatlan ellentét van 

a város lakói és az „airbnb”-zők között. Ez a dolog persze több szempontból is ironikus. Az első, hogy 

ugyanazok az emberek, akik hevesen támadják az airbnb-t a saját városukban, előszeretettel veszik azt 

igénybe utazásaik során. Kérdésre válaszolva ezek az emberek mindegyike elmondja, hogy ők 

természetesen felelősen használják ezt a szolgáltatást. Valamiért aztán azt gondolják (sokszor meg se 

tudják indokolni, máskor sajtóhírekre vagy kiragadott példára hivatkoznak), hogy viszont, akik az ő 

szülővárosukba érkeznek, azok nagyrészt abba a kategóriába tartoznak, akik majd problémát okoznak 

itt.  

Hosszú évek tapasztalata az, hogy a társasházakban egy nagyon hangos, de alapvetően kisebbségben 

lévő hányad ellenzi az Airbnb-t. Ezt a tapasztalatunkat pedig információnk szerint most az 

önkormányzatok saját közvéleménykutatásai is megerősítik. De ennél is egyértelműbb jelzés, hogy bár 

a társasházaknak több kerületben is évek óta szavazniuk kell egy lakás rövid távú engedélyéről (amit 

mi egyébként diszkriminatívnak tartunk) mégis dinamikusan nőtt a kiadott engedélyek száma ezekben 

a kerületekben. A Felelős Szálláskiadók Szövetségének tagok körében végzett adatgyűjtése arra jutott, 

hogy az engedélykérelmek 60-70% sikeres szokott lenni és tagjaink a legritkább esetben szoktak teljes 

elutasítással találkozni.  

Az pedig, hogy a buliturizmust az airbnb-vel mossák össze sokan az nagyrészt azon a félreértésen 

alapul, hogy a közösségi szálláshelyeket -közkeletű nevükön hostelek- összemossák a magán vagy 

egyéb szálláshelyekkel (vagyis az airbnb-kel). A közösségi szálláshelyek - amelyek furcsa módon 

kimaradtak most a szabályozásból és a fókuszba sem nagyon vannak- azok, ahol jellemzően a 

bulituristák, legény és leánybúcsús csapatok megszállnak. A legtöbb közülük kifejezetten ezt a 

„közösségi élményt” keresőket célozza meg és elterjedtek az úgynevezett party hostelek is, amelyek 

egy helyen kínálnak szállás (pihenésről itt annyira valószínűleg nem beszélhetünk) és bulizás 

lehetőséget. Ezek a hostelek jellemzően lakásokban működnek és jellégüknél fogva legtöbbször 

meghaladják egy lakóház tűrőképességet. Hiszen az akár több tucat embert elszállásoló hostelek 

nyilván önmagukban is jelentős zaj és egyéb terhelést jelentenek egy lakóházban, másfelől óhatatlanul 

a ház közösségi terei is a hostelek közösségi tereivé válnak. Az persze tagadhatatlan, hogy a 

bulinegyedben ennek a környéknek a sajátosságai miatt airbnb-s is lakásokban is szállnak meg 

bulituristák, de ahogy ez a környék nem reprezentatív a turizmus egészére (és kifejezetten üdvözüljük 

Niedermüller Péter kerületi polgármester szabályozási terveit), úgy természetesen az airbnb-s 

lakáskiadásra sem. Az nyugodtan kijelenhető, hogy a rövid távú szálláshelyek nagy része nem ezt a 

réteget szolgálja ki, sőt ezek a turisták kifejezetten nem kívánatos vendégnek számítanak a legtöbb 

szállásadónál. Egy rövid kereséssel az Airbnb-n látható, hogy ma már színvonalas felújítás nélkül nem 

nagyon lehet érvényesülni idehaza ezen a piacon. Egy ilyen nívójú felújítás után nem nagyon akar az 

ember olyan vendégeket, akik potenciálisan nem fogják betartani a házirendet és kárt tesznek a 

lakásban. A legálisan szálláshelyet működtetők nagy részenek pedig fontos az is, hogy a kiadott lakás 



 
A rövidtávú lakáskiadószektor önkormányzati, gazdasági és szociális szempontú elemzése  

2020.08.11.  Felelős Szálláskiadók Szövetsége (FSZKSZ)  23 
 

ne okozzon konfliktusokat a házban. Ahogy azt társasházkezelők is általában megerősítik az ilyen 

rendbontások a legálisan működő közösségi szálláshelyek mellett az illegálisan rövid távra kiadott 

lakásokhoz köthetők.   

 

VALÓDI PROBLÉMÁKRA, VALÓDI MEGOLDÁSOKAT  

Összegezve a fentieket nehéz megkerülni a konklúziót, hogy szinte biztosan rossz eszközhöz fog nyúlni, 

aki a lakhatási válság enyhítését a rövid távú lakáskiadás drasztikus visszaszorításában keresi. Ezzel 

párhuzamosan viszont komoly piaci zavarokat és tömegek állásvesztését idézi elő ezzel a lépéssel. Ezzel 

együtt azt is gondoljuk, hogy valóban viszont van számtalan olyan piaci anomália, ami igenis 

beavatkozásért kiált, csak éppen nem baltával való beavatkozásért. A visszaszorításuk egyáltalán nem 

látszik jelenleg indokoltnak, ugyanakkor egyáltalán nem tartjuk ördögtől való ötletnek azt, hogy az 

airbnb további növekedése kordában legyen tartva megfelelő eszközökkel. Az adózás átgondolása is 

indokolt lehet, az amatőr és profi lakáskiadók megkülönböztetésével együtt. Mindenképp fontosnak 

tartjuk azt is, hogy a közösségi normák betartatása az eddigieknél lényegesen aktívabb legyen. 

Összeállítottunk tehát egy javaslatcsomagot. Ezeknek egy része azonnal megvalósítható, másik része 

több tervezést vagy éppen a kormányzati szereplők bevonását is igényelheti. Ezeket most nem 

különítettük el és a részletek pontos kidolgozása még várat magára. Reményeink szerint anyagunkat 

egy valódi párbeszéd fogja követni az önkormányzati szereplőkkel, ami mentén esetleg egy akcióterv 

is kidolgozható. Ennek mentén pedig a kormányzati vagy éppen a szállás közvetítő szereplők 

bevonására is sor kerülhet. Emellett a Felelős Szálláskiadók Szövetsége a saját és tagjai 

infrastruktúráját is fel kívánja ajánlani a feltárt valódi problémák kezelésére és a szegmens általános 

jobbításának érdekében. Emellett Szövetségünk egyeztetve számtalan más társ szervezettel, 

egyesülettel és a magukat még egyelőre hivatalosan nem megszervező kisebb szereplőkkel, a 

kereskedelmi hasznosítók közül elsőként szorgalmazza egy úgynevezett szolidaritási adó 

életbeléptetését. Ez reményeink szerint a populista lózungok durrogtatása helyett tényleg segítséget 

jelenthet majd ahhoz, hogy a több ezer üres budapesti önkormányzati lakás hasznosításra kerüljön és 

a társasházak is valódi lehetőséghez juthatnak ahhoz, hogy a házak állagát és a lakók életszínvonalát 

általánosan növeljék. 

 

ILLEGÁLIS KIADÁS VISSZASZORÍTÁSA  

Egy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által megrendelt tanulmány szerint 30%-osra tehető az 

illegálisan kiadott lakások száma, amelyek egyrészt nem fizetnek adót, másfelől nem a minőségi 

szolgáltatást erősítik és így összeségében is negatív hatással vannak a szektor árszintjére. Ezek az 

arányok egybevágnak Szövetségünk tapasztalataival is. A gazdasági hatások mellett, a társasház 

kezelők visszajelzései alapján ez a réteg felel legnagyobb számban – a legálisan működő hostelek 

mellett- a házban előforduló rendbontásokért és a közösségi normák nem megfelelő betartásáért.  
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Első rendű fontosságúnak tartjuk az illegálisan tevékenykedők számának visszaszorítását, amely 

egyébként az airbnb-n kiadott lakásállomány növekedése kordában legyen tartva és ne alakuljon ki 

egészségtelen túlkoncentráció egyes területeken.  

A teljesség igényé nélkül néhány ilyen javaslat: 

1. A különféle hirdető platformokon a hirdetés feltételévé tenni a regisztrációs szám megadását, 

amit akár egy adatbázissal összekötve azonnal ellenőrizni is lehetne és így az illegális kiadók 

egész egyszerűen nem jutnának vendégekhez. Ehhez a korábbiakkal szemben most minden 

nyitottság megvan már a portálokban is, és ezt jelezték is az MTÜ felé, de szervezeteink 

számára is. Ezek a cégek csak attól zárkóznak el, többek között a vonatkozó adatvédelmi 

szabályok miatt is, hogy részletes személyi adatokkal ellátott statisztikákat szolgáltassanak. az 

in  Arra is több országban van példa, hogy ezek az oldalak az adóterheket is egyből levonják a 

befolyó szállásdíjakból, így elejét lehet venni bármilyen adóelkerülésnek is. Ez rögtön a kiadott 

lakások 30%-ának a piacról való kikerülését jelentené. 

 

2. Némileg drasztikusabb megoldás, de a potenciális pozitív eredmények száma is magasabb: 

számtalan város vet ki adót azokra az ingatlanokra, amelyek (legalábbis papíron) üresen állnak. 

Ez egyfelől csökkenti a kedvet bármi fajta illegális kiadásra másfelől ösztönöz arra, hogy az 

ingatlanok ne üresen, kihasználatlanul álljanak, amelynek komoly negatív és társadalmi hatásai 

vannak. Célzottan akár lehet ezt bevezetni csak a leginkább érintett kerületekre is. 

 

SZOLIDARITÁSI ADÓ 

Szövetségünk, egyetértésben társszervezetekkel és ezeken kívül tevékenykedő szereplőkkel is javasolja 

egy 0,5%-1% közötti szolidaritási adó bevezetését a teljes bevételre minden (!) olyan szereplőre, aki 

eredetileg lakófunkciójú ingatlant kereskedelmi célra hasznosít. A befolyt összeget aztán fele-fele 

részben javasoljuk elosztani az önkormányzatok és az érintett társasházak között. Ez az 

önkormányzatoknak lehetőséget kínálna például arra, hogy a rossz állapotban lévő lakásaikat felújítsák 

és hasznosítsák, de akár arra is, hogy az eddigieknél hatékonyabb ellenőrző tevékenységet 

folytassanak. A társasházak is egyben lehetőséget kapnak arra, hogy pl. az olyan régóta halogatott 

munkákat elvégezzék, mint a homlokzat és lépcsőház felújítás. De persze a sor tetszőlegesen 

folytatható.  

 

MAGÁN ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK VALÓDI ELKÜLÖNÍTÉSE 

Javasoljuk a két kategória rendes tartalommal megtöltését és így szétválasztását, jól működő külföldi 

példák követésével.  

A Magánszálláshely kategóriába azokat javasoljuk sorolni, akik a sajátjukon kívül legfeljebb 1 plusz 

lakást hasznosítanak kiadásra. Rájuk enyhébb piacra jutási és adózási szabályok vonatkozzanak. 
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Konkrétan az ő esetükben javasoljuk a mostani kedvezményes 38400 forint szobánkénti személyi 

jövedelem átalányt.  

Az Egyéb szálláshely kategóriába javasoljuk sorolni mindazokat – vállalkozási formától függetlenül- akik 

több, mint egy plusz ingatlant hasznosítanak a sajátjukon kívül. A piacra jutás itt mindenképp 

önkormányzati regisztrációhoz legyen kötött, de fontos, hogy ott ésszerű piacszabályozási szempontok 

és minőségi és közösségi együttélési normáknak való megfelelés legyen a fókuszban. Ne pedig olyan 

önkényes és túlzóan restriktív korlátozások, mint, amik az érintett belvárosi önkormányzatok nagy 

részénél most érvényben van. Ezek csak a fekete piac erősítését szolgálják és a problémákat növelik.  

Ahogy most is, az ebben a körben tevékenykedők nem átalányadót fizetnek hanem hagyományosan 

SZJA-t (az idegenforgalmi és turizmusfejlesztési adó mellett), viszont így szélesedne az e körbe tartozók 

száma. Egyben így nehezedne a szabályok kijátszása is, de fontos, hogy hatékony eszközzel legyen 

szűrve a szabályokkal való visszaélés is (pl. egy érdekkörbe tartozók külön-külön engedély kiváltásának 

akadályozása).  

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉSI NORMÁK HATÉKONY BETARTATÁSA 

Fontosnak tartjuk egy olyan infrastruktúra megteremtését, amely valóban tudja szűrni és kezelni 

azokat a szereplőket (vagy éppen lakókat), akik fittyet hánynak a közösségi együttélés normáira. 

Fontosnak tartjuk, hogy az semmiképpen ez a gyakorlat semmiképpen se csupán a rövid távú 

szálláskiadókra fókuszáljon, ami biztosan nem fog általános, hatékony megoldást jelenteni és a szektor 

által okozott problémák is eltúlzottak (amik ráadásul a feketézés visszaszorításával jelentős részt 

orvosolhatók). Ugyanakkor saját hatókörünkből eredően most teszünk néhány olyan javaslatot, 

amelyek kifejezetten ennek a szegmensben tevékenykedő „zavaró” szereplők szűrésére szolgálhatnak. 

Ahogy jeleztük a legfontosabb a feketézők visszaszorítása. Emellett, mint ahogy azt már több 

önkormányzattal folytatott tárgyalásunkon is javasoltuk és volt ahol megértő fülekre is talált: a 

társasházakban rövid távon kiadott lakások befogadóképességét 8 főben szabályozni mérettől 

függetlenül. A közösségi szálláshelyek pedig csak úgy működhessenek ha azt jól elkülönített helyen 

teszik a társasház többi részétől. Nyilván ezeknél mind fontos a megfelelő ellenőrző tevékenység. Itt 

segítséget kínálhat a fent javasolt szolidaritási adó bevezetése. Emellett Szövetségünk kész arra is, hogy 

a társszervezetekkel együtt (beleértve a hasonterületeken működő szervezeteket) felállítson egy olyan 

szolgálatot, amely segíti az önkormányzatokat az illegális tevékenységek szűrésében. Ez a szolgálat 

emellett – jelenleg is meglévő gyakorlat alapján egyik cégtagunknál- egyfajta „airbnb kommandó” 

szerepet is betölthet, amellyel központilag tudna reagálni a lakosságtól érkező panaszokra, kiszállási 

egységgel megtámogatva. Itt elektronikus eszközök használata is szóba kerülhet. Elérhetők olyan 

eszközök ugyanis, amelyek hangrögzítés nélkül, figyelik egy lakás zajszintjét (a co2 és tűz jelzése 

mellett) és azonnal jeleznek ha az át lép egy szintet. Így azonnal lehet ezek alapján intézkedni. Mind az 

elektronikus eszközök, mind maga a központi szolgálat és a járőrszolgálat pontosan rögzíti is a 

rendbontások tényét. Ezáltal hatékony eszköz lehet ez a notórius szabálysértők büntetésére vagy akár 

tevékenységi engedélyének okadatolt visszavonására.  
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Emellett az egészségtelen koncentráció megakadályozására javasoljuk az egy házban airbnb-n 

hasznosítható ingatlanok számát legfeljebb 25%-ban. Ettől legfeljebb akkor lehessen eltérni ha a ház 

minősített többsége erről másképp dönt.  

 

SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉGEK FELÁLLÍTÁSA  

Ahogy azt fent részletesen ismertettük (egy általános felréértés cáfolására) a piacon sok 

lakástulajdonos igénybe veszi olyan hazai kisvállalkozások segítségét, amelyek professzionálisan 

tudnak részt venni a kiadási folyamat több vagy akár az összes folyamatában. Szövetségünk ilyen 

cégeket tömörít, így azt gondoljuk kifejezetten rendelkezünk azzal a tapasztalattal és infrastruktúrával, 

amely ahhoz kell, hogy az önkormányzati ingatlanok, de akár olyan magánszemélyek lakásainak 

hasznosításában, akik önként szeretnék (feltehetőleg nem belvárosi) ingatlanjukat szociális célból 

hasznosítani, megfelelő támogatás mellett.  
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PÁRBESZÉD ELINDÍTÁSA A SZEREPLŐK KÖZÖTT  

Természetesen ahogy hangsúlyoztuk, ezek a javaslatok csak a legprominensebbek és sok közülük még 

részletesebb kidolgozásra vár. Ugyanakkor fontosnak tartottuk a valódi problémák számbavételét és 

ezekre hatékonyan működni tudó megoldások javaslását. Reményünk az, hogy ezzel egy valódi 

párbeszéd tud elindulni minden döntéshozóval és a mostani szabályozásváltozás egy alkalmat kínál 

arra, hogy tényleg olyan megoldás fog születni, amely minél több budapesti számára jelent majd pozitív 

irányú változást. 
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