
üzleti napilap | www.vg.hu 8 vélemény

Bármi lesz is az eredménye az erzsébetváro-
si népszavazásnak, az ingatlantulajdonosok 
valamiféle javulást érzékelhetnek majd. Az 

egyik lehetőség, hogy sokkal élvezhetőbb lesz a 
városrészben lakni, mert korlátozzák a bulinegyed 
„nyitvatartását”. A másik, hogy folytatódik a lakás-
hotelek népszerűségéből adódó pörgés. Az érintett 
lakások árának mindkét forgatókönyv támaszt ad.

Az Erzsébetvárosban, Budapest VII. kerületében 
népszavazás lehet a köznyelvben bulinegyedként 
ismert környékről. A helyi önkormányzat ugyanis 
az Erzsébetvárosban lakók és a vállalkozók között 
egyensúlyozva népszavazásra bocsátotta a szóra-
kozóhelyek nyitvatartásáról szóló vitát. A kérdés 
ez lenne február 18-án, vasárnap: „Egyetért-e Ön 
azzal, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testülete a Buda-
pest VII. kerület Károly körút–Király utca–Erzsébet 
körút–Rákóczi út által határolt területén úgy szabá-
lyozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy a ven-
déglátást folytató üzletek 24.00 óra és 6.00 óra kö-
zött nem tarthatnak nyitva?” Ám az ügy nem ilyen 
egyszerű, a népszavazást ugyanis több fórumon is 
megtámadták. Ezért most eljutott az Alkotmánybí-
róságig, amely soron kívüli eljárásban úgy döntött, 
hogy nem gördít akadályt a népszavazás elé. A leg-
fontosabb kérdés már csak az, hogy a VII. kerületi 
lakosok hogyan döntenek, és kik lesznek a döntés 
legfőbb nyertesei és vesztesei.

A népszavazás és az alkotmánybírósági döntés 
apropót ad arra, hogy részletesen megvizsgáljuk 
a környéket az ingatlanok, ezen belül is a lakás-
piac szempontjából. Ez annál is inkább indokolt, 
mert a bulinegyed jelentősége nem csekély Buda-
pesten. Sőt még az ország gazdasága is megérez-
heti a kieső bevételeket, ha tényleg korlátoznák a 
nyitvatartási időt. Több száz vállalkozást érintene 
a népszavazás. Országgyűlési képviselői kérdésre 
a Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly közölte, 
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A  vártnál gyorsabban, 4 százalék-
kal bővült 2017-ben a magyar 
gazdaság. Az európai módszer-

tan szerint 4,2 százalékos növekedés 
jóval magasabb az EU 2,6 százalékos 
átlagánál, a régióban azonban csak kö-
zepes ütem. Abban pedig természete-
sen továbbra is eltérők a vélemények, 
hogy ez a viszonylagos tavalyi siker 
– 2016-ban még csaknem a régió se-
reghajtói voltunk – a sajátos magyar 
modell „beérésének”, vagy átmeneti té-
nyezőknek, az EU-támogatások apály-
ból dagályba fordulásának, az idei vá-
lasztásokat megelőző élénkítésnek az 
eredménye-e.

Az elmúlt hetekben megjelent külön-
féle nemzetközi ranglisták sem a ma-
gyar modell sikeresebbé válását, sem 
az európai piacgazdasághoz való köze-
ledését nem támasztják alá. Például a 
költségvetési átláthatóságot vizsgáló 
Open Budget Survey szerint Magyar-
ország 2017-ben 12 hellyel szorult hát-
rébb (igaz, a lista 13 országgal gya-
rapodott). Az 57. hely a legutolsó az 

EU-ban, ráadásul a megszerzett pont-
szám csökkent, miközben a régióban 
inkább emelkedett. Az átláthatósághoz 
elvárható költségvetési dokumentumok 
jelentős része nálunk el sem készül, a 
költségvetési törvényjavaslat pedig a 
korai időpont miatt még az előző évi 
tényszámokat sem tartalmazza. Ha-
sonló mértékben, 11 hellyel esett visz-
sza Magyarország a nemzetközi tehet-
ség-versenyképességi mutató (GTCI) 
szerint. Ez a lista azt mutatja, hogy az 
egyes országok mennyire képesek ma-
gukhoz csábítani, illetve megtartani a 
tehetséges embereket. Magyarország 
2017-ben 119 ország közül az 52. he-
lyen állt, az EU-tagállamok közül csak 
Románia szerepelt rosszabbul. Ez kü-
lönösen a magyar munkaerő és a diák-
ság növekvő külföldre áramlása, a ha-
zai munkaerőhiány fényében aggasztó.

Ez utóbbi lista éllovasai egyébként 
nagy többségükben európai országok. 
Nem úgy, mint az amerikai Heritage 
Alapítvány által összeállított gazdasá-
gi szabadságindexnél, ahol nem ez a jel-

lemző. Magyarország ezen a 180-as lis-
tán az 55. helyre került, ami eggyel jobb 
az előző évinél, s egyúttal az EU 20. leg-
jobb helyezése. Ez előkelőbb pozíció a 
magyar gazdaságra általában jellemző-
nél. Érdekes módon mégis rosszabb a 
román vagy a bolgár adatnál, miközben 
kedvezőbb például a franciánál. (Ami 
minden bizonnyal összefügg ennek, az 
amerikai konzervatív republikánusok-
hoz közel álló alapítványnak markán-
san államellenes gazdaságszemléleté-
vel.) Figyelmeztető jel azonban, hogy 
ez a jelentés is kiemeli a kormányközeli 
személyeknek nyújtott kedvezmények 
és a korrupció okozta súlyos magyaror-
szági problémákat, a kormány kegyei-
ből kiesettek nehézségeit, a korrupciós 
ügyek kivizsgálatlanságát. Látványosan 
rímel e kritikára, hogy az OLAF az Elios 
Innovatív Zrt. közvilágítási pályázatai-
nál immár az összeférhetetlenség és a 
szervezett csalás lehetőségét is felve-
tette, kikényszerítve ezzel az újabb ma-
gyar hatósági vizsgálatot.

Miközben a Heritage Alapítvány a 
csak „mérsékelten szabad” országok 
csoportjába sorolta Magyarországot, a 
közgazdászok egy része ezt a szabadsá-
got is túlzottnak gondolja. Ezúttal Tho-
mas Piketty egy írására hivatkozva vélik 
úgy, hogy a közép-európai országokból 
több profit és tőkejövedelem áramlik 

ki a nyugat-európai államokba, mint 
amennyi támogatás uniós forrásként be-
jön. A szaksajtóban azonban már töb-
ben is felhívták a figyelmet arra, hogy 
e két pénzfolyamnak semmi köze sincs 
egymáshoz. Miközben a „kivont” nettó 
külföldi tulajdonosi jövedelem egy része 
valójában hitelek utáni kamat, másik ré-
sze nálunk újrabefektetett jövedelem, 
az sem vitatható, hogy minden tulajdo-
nos profitot vár el a befektetése fejében. 
Egy tőkeszegény országnak pedig szük-
sége van a külföldi tőkére, annak híján 
eleve lassabb lenne a növekedés. A fo-
lyó fizetési és a külkereskedelmi mér-
leg hatalmas magyar aktívuma pedig a 
laikusok számára is sejthetővé teszi e 
„számítások” felületességét, vagy ép-
pen politikailag motivált voltát.

Míg a külföldi tőke és az EU „gyar-
matosító” politikájával szemben a hazai 
tulajdonosok „helyzetbe hozását” támo-
gató érvrendszer inkább a kormányzat-
hoz közel állók sajátja, a piaci verseny 
hívei éppenséggel a hazai nagytőke és 
egyes magyar, illetve állami tulajdonú 
bankok közötti, nem feltétlenül piaci, 
hanem politikai, baráti, sőt esetenként 
tulajdonosi összefonódáson alapuló fi-
nanszírozás kockázataira hívják fel a 
figyelmet. Ezek a kockázatok az EU-
támogatások leapadása után is velünk 
maradnak.

A kockázatok velünk 
maradnak a jövőben is

VG-ELEMZŐ

tevékenységi területe nem mindig esik egybe, ami 
torzíthatja az adatokat.)

A vita persze nemcsak az állami és önkormányza-
ti bevételeket érinti, hanem a helyi lakosokat is. Az 
ott élők közül nagyon sokan zajra, rendetlenségre, 
a normál lakhatás szempontjából elviselhetetlen-
né fokozódó ártalmakra panaszkodnak, nekik meg-
oldást jelenthetne a nyitvatartási idő korlátozása. 
Mások viszont a bulinegyed felfutásából, turisták 
tízezreinek idelátogatásából profitálnak: adataink 
szerint az erzsébetvárosi, eladásra felkínált lakások 
négyzetméterenkénti ára 2013 óta 124 százalékkal 
emelkedett, a bérleti díjak pedig 95 százalékkal ug-
rottak meg. 

Mindkét szám látványosabban növekedett, mint a 
budapesti átlagdrágulás, amely az eladó lakásoknál 
82 százalékos, a bérleti díjaknál pedig 83 százalé-
kos volt. Így összesítéseink szerint egy erzsébetvá-
rosi lakás átlagos kínálati ára négyzetméterenként 
550 ezer forint, ha eladásról van szó. Ha pedig bér-
letről, akkor majdnem 3 ezer forintot lehet négyzet-
méterenként kérni havonta.

Ha éjfélkor tényleg elrendelik a zárórát az Erzsé-
betváros belső részében, a bulinegyed forgalma és 
a vállalkozások bevételei vélhetően csökkenni fog-
nak, és a rövid távú bérbeadás, azaz a lakáshotelek 
népszerűsége is visszaeshet. Alapesetben ez a la-
kásárak és a bérleti díjak csökkenését eredményez-
heti. Nagyobb visszaesés azonban a piac várható 
átalakulása miatt nem várható. Sőt. 

Ha a korlátozás valóban érvénybe lép valamikor, 
akkor csak a kereslet egyik típusa, a már említett 
rövid távú bérlés eshet vissza. Új szereplőkként 
megjelenhetnek viszont ezen a piacon azok, akik 
nyugodt, csendes, jó tömegközlekedési feltételek-
kel rendelkező belvárosi környezetet akarnak. Így 
az árhatás aligha lesz drasztikus az Erzsébetváros-
ban, ha megszavazzák az éjféli zárórát. Ugyanak-
kor a lakások „élvezeti értéke” az ott élők számára 
szinte felbecsülhetetlenül nőhet, ami hosszabb tá-
von szintén árfelhajtó tényező lehet.

hogy a VII. kerületi székhelyű szálláshely-szolgál-
tatási, illetve vendéglátási főtevékenységet folytató 
vállalkozók és cégek majdnem 6,6 milliárd forint-
tal járultak hozzá az államháztartás bevételeihez 
2016-ban. (Ugyanakkor a vállalkozás székhelye és 
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