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 Lakáspiacról jön a motiváció a forgalom 
megértésére.

Wheaton-modell [1990] az első matching-típusú 
lakáspiaci modell.

Ágens alapon, mert zárt alakban nehéz 
megoldani, és így igazi forgalom generálódik.

 Tanulás, mert buborékok – összeomlások 
történnek, ami egyszerű modellben 
modellkonzisztens változásokkal nehezen 
magyarázható.



Aszimmetrikus alkalmazkodás is előfordul



két típusú háztartás: például 
kis és nagy család

két típusú ingatlan: például 
kis és nagy lakás



elégedett 
(matched)

elégedetlen 
(mismatched)





átmeneti állapot két 
lakástulajdonnal



 típusváltás

exogén sztochasztikus

 költözés-vétel

eldöntik, hogy venni akarnak-e lakást venni, és 
kimennek-e a piacra

Ha a jó lakásba költözésből származó várható 
haszonemelkedés meghaladja a keresés költségét, 
akkor elkezd keresni. (A lakás keresése költséges.)

 eladás

eldöntik, hogy eladják-e a lakást

Ha van olyan vevőjelölt, akinek a kínált ára meghaladja 
az eladó vevő rezervációs árat, eladja a lakást.



paraméterek változtatása

 típusváltás valószínűsége

 az elégedett és elégedetlen állapotból származó 
relatív haszon változása

 a keresési költség változtatása

 a jövő relatív figyelembe vételének súlya a 
döntéseknél (diszkontfaktor)



Az egyszerű modellek modellkonzisztens 
várakozással való működtetése kevés az utóbbi 
évek jelenségeinek leírásához.

Case-Shiller [1988] megfigyelései is ezt erősítik.

Tanulhatunk a tanulásról. Különböző tanulási 
formák következményei a modellben:

 Egyéni tapasztalaton alapuló.

 Társadalmilag hozzáférhető információt is 
figyelembe vevő.



Watkins és Dayan [1992]

Az ágensek az „értékfüggvényeket tanulják”.

 Frissítik az értékfüggvényre vonatkozó tippjüket a 
megfigyelt értékfüggvényekre alapozva.

A megfigyelést lehet változtatni:

 Társadalmi tanulás: a társadalmi átlagokat 
figyelik meg.

 Egyéni tanulás: csak a saját aktuális állapotukat 
figyelik meg.









Ágens alapú környezet felállítása lakáspiaci 
jelenségek megértéséhez.

Megjelenhetnek aszimmetrikus reakciók a 
rendszerben.

Az egyéni, saját tapasztalaton alapuló tanulás 
nem elégséges a jelenségek leírására.



Köszönöm a figyelmet!

horvathar@eltinga.hu
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