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Mint ismert, a kormány 2015-ben ve-

zette be a Családi Otthonteremtési Kedvez-

ményt azzal a céllal, hogy a lakásépítések 

és ingatlanpiaci tranzakciók fokozásával 

pörgessék fel a gazdaságot. Hamarosan 

azonban tovább bővítették a CSOK-hoz 

kapcsolódó támogatásokat, 2016-ban 

a lakáspiaci áfát a korábbi 27 százalékról  

5 százalékra csökkentették egy meghatá-

rozott, 2019 év végéig tartó időszakra, ez-

zel párhuzamosan pedig a CSOK szigorú 

feltételrendszerén is enyhítettek. Beveze-

tésre került a CSOK-hoz tartozó kedvez-

ményes kamatozású hitelkonstrukció a leg-

alább kettő gyermeket nevelő, vagy annyit 

vállaló családok számára.

A CSOK meghozta a várt eredményt.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai és a 

GKI Gazdaságkutató Zrt. becslései szerint  

míg 2015-ben, tehát a CSOK bevezetésé-

nek évében a kiadott építési engedélyek 

száma alig haladta meg a hatezret, addig 

2016-ra ez a szám a duplájára emelkedett, 

2017-ben pedig megközelítette a 14 ezret. 

Ezzel párhuzamosan az épített lakások 

száma is dinamikus emelkedésnek indult: 

három év alatt 81 százalékkal nőtt.

Hiába indultak be azonban az építke-

zések, az ingatlanpiacon megfigyelhető 

új tendencia jelentős mértékben rontott a 

CSOK értékén: mind az újépítésű lakások, 

mind pedig a használt lakások ára túlságo-

san nagy mértékben növekedett. Ráadásul 

az építőanyag-gyártók egy része sem tudta 

kiszolgálni a fokozódó keresletet meglévő 

kapacitásukkal, így hosszabb-rövidebb 

időre bizonyos építőanyagokból készlet-

hiány keletkezett. De nemcsak ez volt az 

egyetlen probléma a CSOK gyors beveze-

tésével: a kivitelezői oldalon is olyan mér-

tékű szakemberhiánnyal kellett és kell ma is 

megküzdeni, amely előre vetíti a munkála-

tok jelentős mértékű csúszását.

Az újHÁZ Centrum Őszi Trendriportjá-

ban azonban ennél jóval mélyebben kíván 

foglalkozni a CSOK gazdaságra gyako-

rolt hatásával. Öt kérdés mentén kívánja 

a témát közérthető módon megvizsgálni, 

így nem csupán az ok-okozati összefüg-

géseket tárja fel, hanem rövid és hosszú 

távú prognózist is felállít az állami ösztönző 

eredményességéről. A tanulmányban az 

építőipar számos szereplőjével folytatott 

tárgyalás, megbeszélés és interjú során 

kapott visszajelzéseken keresztül mutatjuk 

be, hogy a CSOK bevezetése és bővülé-

se a kapcsolódó támogatási formákkal, 

BEVEZETŐ1.

1  GKI Gazdaságkutató Zrt.: Hol van már a tavalyi CSOK? , 2018. https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2018/02/GKI_CSOK.pdf

illetve kedvezményekkel együtt hogyan 

hatott az építőanyag-kereskedelemre, az 

építőanyag-gyártásra, a kivitelezői szeg-

mensre, továbbá az ingatlan- és hitelpiacra.

 

Saját és partnereink tapasztalataira ala-

pozva, saját statisztikai adatainkra építve 

megkíséreljük komplex módon kielemezni a 

CSOK hatását a gazdaság több szegmen-

sére nézve is. Mindezeken túl feltérképez-

zük azt is, hogy a felmerülő problémákat az 

egyes ágazatok képviselői milyen módsze-

rekkel, milyen intézkedések bevezetésével 

tudták eredményesen feloldani.

Kiemelten foglalkozunk azzal is, hogy 

a CSOK, mint első számú otthonteremté-

si kedvezmény milyen módon alakította át 

gyökeresen a hitelpiacot, illetve bevezetése 

óta milyen tendenciák figyelhetők meg az új 

és használtlakás-piacon. Az átfogó kép ér-

dekében a meglévő adatokat összegyűjtjük 

és ezek mellett szakértői elemzésekre és 

kutatások összefoglalására támaszkodunk.

Nem mehetünk el azonban szó nélkül 

a nemzetközi példák mellett sem. Rend-

kívül fontosnak tartjuk, hogy rámutassunk  

a regionális ingatlanok minőségére és 

mennyiségére, valamint hogy megvizsgál-

juk azt, hogy a kelet-közép-európai térség-

ben milyen állami otthonteremtési ösztön-

zők működnek eredményesen. 

 

Bízunk abban, hogy Trendriportunk 

hasznos és átfogó információkkal szolgál 

majd a CSOK hatásairól, és alkalmas lesz 

arra is, hogy teljes képet adjon a közvé-

lemény számára az állami ösztönző be-

vezetéséről. Célunk, hogy rövid, illetve 

hosszú távú következtetéseket vonjunk le 

bevezetésének és átalakításának sikereiről,  

a kapcsolódó támogatási rendszerek ered-

ményességéről, továbbá hogy javaslatokat 

fogalmazzunk meg az állami ösztönzők jö-

vőjével kapcsolatban - különös tekintettel  

a 2019 év végén kivezetésre kerülő ked-

vezményes 5%-os lakásáfára. A törvény-

módosítás azonban hatályba léptetett egy 

olyan átmeneti rendelkezést, amely abban 

az esetben, ha a lakóingatlan építéséhez 

szükséges végleges építési engedéllyel-

már 2018. november 1-jén rendelkezett az 

ingatlan, illetve egyszerű bejelentési köte-

lezettség hatálya alá tartozó építési mun-

káknál az építkezés építési hatósághoz tör-

ténő bejelentésére már ezen időpontig sor 

került, akkor a lakóingatlanra – a jelenlegi 

feltételek mellett – egészen 2024-ig alkal-

mazható az 5%-os áfa.



A CSOK VÁLTOZÁSAI  
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A CSOK-RÓL RÖVIDEN2.1.
A Családi Otthonteremtési Kedvez-

mény (CSOK) egy olyan vissza nem térí-

tendő támogatás, amely használt lakás és 

családi ház vásárlására, bővítésére, vala-

mint új lakás vagy családi ház vásárlására, 

építésére igényelhető. Összege a már meg-

lévő, vagy a támogatás igénybevételekor 

vállalt, a jövőben megszületendő gyerme-

kek számától függ. A támogatást meglévő 

gyermekek után életkortól függetlenül igé-

nyelhetik házastársak, élettársak és egye-

dülálló személyek is, vállalt gyermek ese-

tében azonban kizárólag olyan házaspárok 

válhatnak jogosulttá, akik közül az egyik fél 

az igénylés leadásakor még nem töltötte be 

a 40. életévét. 

Ahhoz, hogy az igénylők jogosulttá vál-

janak a CSOK-ra, számos feltételnek kell 

megfelelniük.

Például:

• büntetlen előélet

•  támogatott ingatlanra kötött  

lakásbiztosítás

•  1 és 2 gyermek esetén 180 napos 

TB jogviszony/3 vagy a fölötti  

gyermeknél 2 éves TB jogviszony

•  köztartozás-mentesség

Ezek mellett az igénylés leadását meg-

előző öt évben az igénylőt nem kötelez-

hették CSOK vagy „szocpol kedvezmény” 

visszafizetésére jogosulatlan igénybevétel 

miatt.

A támogatás csak olyan ingatlanra ve-

hető igénybe, amely megfelel az összes 

előírásban rögzített követelménynek.

Például:

•  12 négyzetmétert meghaladó alapte-

rületű lakószobával és főzőhelyiség-

gel kell rendelkeznie

•  villamosenergia-szolgáltatással, 

szennyvízelvezetési móddal,  

vagy az előírásoknak megfelelő  

szennyvízkezeléssel kell bírnia

•  közműves ivóvíz-szolgáltatás,  

vagy a telken ivóvíz minőségű vizet 

szolgáltató kút megléte 

Amennyiben az igényelt és megítélt 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 

összege nem elegendő az ingatlan meg-

vásárlásához, háromszázalékos államilag 

támogatott hitel is igényelhető hozzá az 

igénybevevők hitelképességének vizsgála-

ta mellett. Ennek mértéke két gyermek ese-

tén maximum 10, három gyermek esetén 

pedig legfeljebb 15 millió forint lehet.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNEM, 
HOGY JOGOSULTTÁ VÁLJAK A CSOK-RA:

büntetlen előélet

köztartozás-mentesség

támogatott ingatlanra 
kötött lakásbiztosítás

1 és 2  esetén

180 TB jogviszony

gyermek

napos 

3 gyermeknél

2 jogviszony

vagy a fölötti 

éves TB

2. ábra: 

MILYEN INGATLANRA VEHETŐ IGÉNYBE 
A TÁMOGATÁS?

12 négyzetmétert meghaladó 
alapterületű lakószobával és 
főzőhelyiséggel kell rendelkeznie

közműves ivóvíz-szolgáltatás, 
vagy a telken ivóvíz minőségű 
vizet szolgáltató kút megléte

12 m2

+
villamosenergia-szolgáltatással, 
szennyvízelvezetési móddal, 
vagy az előírásoknak megfelelő 
szennyvízkezeléssel kell bírnia

+min.

1. ábra: 
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a családok a már a korábban megkezdett 

bővítések befejezésére is fordíthatták. Szi-

gorodtak azonban a közművesítettség 

feltételei. A támogatással érintett ingatla-

noknak minimálisan szennyvízelvezetéssel 

vagy szennyvízkezelő berendezéssel, illetve 

vezetékes ivóvízzel, vagy ivóvíz minőséget 

szolgáltató kúttal kellett rendelkezniük.  

Az idei év újabb kedvező változá-

sokat hozott a lakástámogatások terén.  

A CSOK-hitel kibővítésén túl bevezetésre 

került a babaváró hitel és a falusi CSOK, 

amely a lakosság újabb jelentős részének 

teszi lehetővé az állami ösztönzők igénylé-

sét. Fontos változás, hogy júliustól a CSOK 

mellé felvehető, kedvezményes kamato-

zású hitel már használt lakás vásárlására 

is fordítható, ennek mértéke azonban vál-

tozatlan maradt: továbbra is két gyermek 

esetén 10, három gyermek esetén pedig 

15 millió forint vehető fel.

Elérhetővé vált a friss házasok gyermek-

vállalását támogató kamatmentes babaváró 

hitel azok számára, akik a hitel igénylését 

követő öt éven belül gyermeket vállalnak. 

A több gyermek vállalásának ösztönzése 

érdekében ráadásul a második gyermek 

megszületését követően a fennálló kölcsön-

szerződés tőketartozásának 30 százalékát 

elengedik, a harmadik gyermek világrajö-

vetelét követően pedig a teljes fennálló tő-

ketartozás is elengedésre kerül. Tekintettel 

arra, hogy a babaváró hitel konstrukciója 

szabad felhasználást tesz lehetővé, az igé-

nyelt támogatások csupán egy részét for-

dítják majd a családok otthonteremtésre, 

jelentős részüket személygépjármű vásár-

lásába fektetik majd, vagy egyéb meglévő, 

kedvezőtlenebb hiteleik kiváltására. 

Mindezeken túl bevezetésre került az 

úgynevezett falusi CSOK is, amely kife-

jezetten a kistelepülésen élők és az oda 

költözni kívánók számára segíti elő az ott-

honteremtést. Ezt a támogatási formát 

azon családok igényelhetik, akik a preferált 

kategóriába tartozó kistelepüléseken vá-

sárolnak, korszerűsítenek vagy bővítenek 

ingatlant. A támogatás mértéke egy gyer-

mek esetén 600 ezer forint, két gyermeknél 

már 2 millió hatszázezer, három vagy több 

gyermek esetén pedig 10 millió forint. Ter-

mészetesen ehhez társítható még a három 

százalékos támogatott hitel is, így két gyer-

meknél a felhasználható összeg további 

10, három gyermek estében pedig 15 millió 

forinttal emelkedhet. Rögzítve van azonban 

a falusi CSOK esetében, hogy az igényelt 

összegből az ingatlanvásárlásra fordított 

rész nem haladhatja meg a támogatás öt-

ven százalékát. Az összeg legalább ötven 

százalékát a lakótér korszerűsítésére, eset-

leges bővítésére kell fordítani. 

Látható tehát, hogy több, rendkívül 

kedvező lehetőség közül is választhatnak 

a gyermeket nevelő, vagy gyermeket ter-

vező, illetve vállaló családok az otthonuk 

megteremtéséhez. A családtervezési dön-

tések meghozásában egészen a harmadik 

gyermek megszületéséig biztos perspektí-

vát nyújthat a mostani támogatási rendszer, 

arra azonban nincsenek statisztikai adatok 

és előrejelzések, hogy érdemben elősegí-

ti-e a negyedik gyermek megszületését is.

2.2.
A Családi Otthonteremtési Kedvez-

mény bevezetése óta számos módosításon 

ment keresztül. A változtatások célja, hogy 

könnyebben elérhető legyen a családok 

számára, ezáltal a lakosság szélesebb köre 

váljon alkalmassá az állami ösztönző igény-

bevételére. 

Induláskor tulajdonképpen a lakásépí-

tési, vagyis az addig „szocpolként” ismert 

támogatás kibővített változataként jelent 

meg. 2016-ban már egyértelművé vált, 

hogy a háromgyermekes, vagy három gyer-

meket vállalni kívánó családok lesznek az 

elsődleges célcsoportok. A tízmilliós CSOK 

mellett ugyanis elérhetővé vált a szintén tíz-

millió forintos kamattámogatott hitel, így a 

három gyermeket vállalók akár 10+10 millió 

forintot is kaphattak. Még ebben az évben 

ismételten módosították a CSOK-ot, meg-

emelve a kedvezményes hitel maximális 

összegét 15 millió forintra a nagycsaládo-

sok számára, a CSOK tízmilliós kerete pe-

dig elérhetővé vált a kétgyermekesek és a 

két gyermeket tervezők számára is. 

2017-ben rendkívül fontos változás 

volt, hogy már a tervezőasztalról értéke-

sített ingatlanokra is igényelhetővé vált a 

CSOK. A támogatás folyósítását a haszná-

latbavételi engedély megszerzéséhez kö-

tötték. Szigorították azonban az építtetők 

és az építők közötti kapcsolat fokát, ezzel 

kizárva a kivitelezők közül a közeli hozzátar-

tozókat. Könnyítést hoztak az igényléskor 

figyelembe vehető gyermekek korával kap-

csolatban is. Míg az azt megelőző években 

a magzatot 24 hetes korától lehetett figye-

lembe venni, addig 2017-es változásokat 

követően már a 12 hetes magzat után is 

jogosulttá váltak a szülők a CSOK igény-

lésére.

2018 márciusától aztán tovább egy-

szerűsödött a CSOK igénylési folyamata, 

így már nem volt szükséges annyi eredeti 

dokumentum bemutatására, csupán az 

igénylőknek kellett egy nyilatkozatot aláír-

niuk, amelynek értelmében megfelelnek a 

CSOK feltételeinek. Szintén az új szabá-

lyozások értelmében a megítélt CSOK-ot 

A CSOK VÁLTOZÁSAI BEVEZETÉSE ÓTA
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A válság előtt az építőiparban foglal-

koztatott belföldi munkaerő átlagosan 298 

ezer fő volt. Ezt további nagyjából négyezer 

külföldi munkavállaló egészítette ki. A mély-

pontot minden kétséget kizáróan 2012 és 

2013 között érte el az ágazat munkaerőhi-

ánya, ekkor az építőiparban 220 ezren dol-

goztak csupán, amelynek következményei 

csak nagyszámú külföldi foglalkoztatottak 

bevonásával válhattak mérsékelhetővé. 

A fellendülési szakaszban átlagosan 256 

ezer hazai munkavállaló állt rendelkezésre, 

amelyhez fokozatosan további átlagosan 25 

ezer fő külföldi munkavállaló csatlakozott.

A 4. ábrán látható adatokból egyértel-

művé válik, hogy jelenleg nagyfokú mun-

kaerőhiány tapasztalható Magyarországon. 

Az alacsony építőipari összmunkaerő pedig 

gyengébb hatásfokkal képes csak működ-

ni. Míg 2001-2007 között évente átlagosan 

nagyságrendileg 35 ezer új lakás épült, 

addig 2013-2018 között ez mindössze 

átlagosan 11 ezer. Az építőiparban dolgo-

zók számának csökkenésével egyidőben, 

megnőtt az igény a képzett szakemberek-

re, ez pedig a munkadíjak emelkedésével 

és a kivitelezési munkák hosszú várakozási 

idejével járt. 

Tovább nehezítette a CSOK és az  

5%-os áfa hatásának gyors maximalizá-

lását és az, hogy az építőanyag-gyártók a 

válság miatt bekövetkezett kereslet-visz-

szaesés miatt jellemzően lecsökkentették 

a gyártókapacitásukat. Előfordult nem 

egyszer olyan is, hogy gyárakat zártak be, 

nem indították el, vagy éppen leállították 

a folyamatban lévő fejlesztéseket. Ebben  

a piaci környezetben váratlanul érte a gyár-

tókat a hirtelen megugrott kereslet. Ezek 

következtében a korábbi kínálati piac szin-

tén átfordult, ami több építőanyag eseté-

ben is áruhiányt okozott. A kivitelezőknek 

és a megbízóknak egyaránt hosszabbodó 

szállítási határidőkkel és emelkedő épí-

tőanyagárakkal kellett szembenézniük. 

Továbbra sem állt helyre a termelés.  

Az 5. ábrán látható, hogy a kivitelezők az 

Európai Bizottság által készített felmérés 

szerint annak ellenére is nehéz helyzet-

ben vannak, hogy folyamatosan nő az 

építőanyagok iránti kereslet, és javulnak a 

finanszírozási feltételek. A kutatás szerint 

a kivitelezői szektor közel 65 százaléka je-

lentős mértékű kapacitáshiányt tapasztal 

az ágazati munkaerőt tekintve, ráadásul 

közel 35 százalékuk alapanyaghiánnyal is 

szembesül munkája során. Ezek egyér-

telműen hozzák az átadások csúszását,  

a lakásépítések várt ütemének lassulását, 

és a kiadott engedélyek alapján történő új 

kivitelezési munkálatok megkezdését is.

Érdemes megvizsgálni a piacnak azt 

a részét is, amelyet nem érint sem az ál-

lami ösztönző, sem pedig az 5%-os ked-

vezményes áfa. Ahogyan az a 6. ábrán 

is jól látható, az állami ösztönző 2015-ös 

bevezetése óta nemcsak a lakóépületek 

értéke emelkedik folyamatosan, de a nem 

lakóépületek összértéke is gyors növeke-

désnek indult. A magasépítési ágazatban a 

termelés értéke 2018-ban meghaladta az 

1200 milliárd forintot, miközben a lakóépü-

letek termelésének mértéke a 400 milliár-

dot sem érte el.

A CSOK első, 2015. júliusában beve-

zetett támogatási rendszere nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. Ezt felis-

merve a jogalkotók úgy döntöttek: 2016. 

január elsejétől új konstrukciót kínálnak a 

családok számára. Ennek keretében meg-

emelték a felvehető hitelösszeget, köny-

nyítettek a felvétel módján, és bevezették 

az 5 százalékos kedvezményes áfát is.  

Az átalakult és kibővült támogatási rend-

szernek köszönhetően már intenzív nö-

vekedés tudott megindulni a magyar 

építőiparban, amelynek egyik jeleként ro-

hamos növekedésnek indult a kiadott laká-

sépítési engedélyek száma. 

Ahogyan az a 3. ábrán látható, a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal és a Magyar Nem-

zeti Bank adatai szerint a kiadott lakásépí-

tési engedélyek és a ténylegesen megépült 

új lakások száma között jelentős mértékű 

különbség tapasztalható. Míg 2015 előtt a 

kiadott építési engedélyek száma és az át-

adott újépítésű lakások mennyisége nagy-

ságrendileg azonos volt, addig a CSOK 

bevezetését követően az átadott újépítésű 

lakások száma növekedésnek indult. Ez-

zel szemben a kiadott építési engedélyek 

száma a korábbi 2000-3500 körüli darab-

számról ugrásszerűen nyolcezerre, majd 

tízezerre emelkedett. Ebből azt a következ-

tetést lehet levonni, hogy a lakásépítések 

száma elmarad az ideálistól, sőt, a korábbi 

ciklusokhoz képest is rendkívül alacsony. 

Ezek alapján a kiadott építési engedélyek 

„forgási sebességét” is kifejezetten lassú-

nak nevezhetjük. 

A lakásépítések felfutását elsődlegesen 

az építőipari szektor termelékenysége és 

hatékonysága, valamint a lakásépítésekhez 

szükséges termelési kapacitások elérhető-

sége határozza meg. Az elmúlt években a 

legnagyobb kihívást az ágazat számára az 

építőanyagok hosszabb-rövidebb ideig tar-

tó hiánya, a gyárak kapacitásbővítésének 

elmaradása és a szakképzett munkaerő 

hiánya jelentette. 

A 2008-as gazdasági világválságot kö-

vetően az építőiparban egy intenzív lassu-

lási folyamat volt megfigyelhető, amelynek 

következményeképpen az új lakóingatla-

nok száma drasztikusan visszaesett. Sőt, 

az is kijelenthető, hogy szinte megszűnt a 

befektetési célú ingatlanok építése, ezzel 

párhuzamosan pedig megkezdődött az 

építőipari munkavállalók külföldre vándorlá-

sa, illetve pályaelhagyása. 

A CSOK HATÁSA AZ ÉPÍTŐIPARRA3.1.

3. ábra: A kiadott lakásépítési engedélyek és az átadott új építésű lakások számra 2001 és 2018 között 2

Átadott új építésű lakások Kiadott lakásépítési engedélyek

2 KSH, MNB

4. ábra: Az építőiparban foglalkoztatottak száma 2001 és 2018 között 3

3 KSH, MNB

Építőiparban foglalkoztatottak - külföld

Építőiparban foglalkoztatottak - belföld

Munkaerőhiány mint termelést korlátozó tényező (jobb skála)
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Az építőipar számára tehát a termelés 

csupán egy kisebb részét jelentik a lakó-

épületekből származó termelések. A 2019 

év végén kivezetésre kerülő kedvezményes 

lakásáfának az építőiparra gyakorolt élén-

kítő hatását egyértelműen sokkal erősebb-

nek tartjuk.

A számos piacot befolyásoló tényező 

miatt nem lehet tűpontosan meghatározni 

azt, hogy az Új Ház Zrt. forgalmának hány 

százalékát generálta 2015 és 2018 között 

a CSOK és a hozzá tartozó 5%-os kedvez-

ményes áfa. Becsléseink szerint az elmúlt 

négy évben emelkedő, 10 és 25 százalék 

közötti mértékben fejtette ki hatását a be-

vezetett állami ösztönző. Hozzátesszük: a 

vállalat forgalma nem a CSOK-részesedés 

arányával, hanem annál jóval nagyobb mér-

tékben növekszik évről évre. 

5. ábra: Az építőipari termelést gátló tényezők 4

Munkaerőhiány Alapanyag- és felszereléshiány

4 Európai Bizottság

5 KSH: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit18.pdf

6. ábra: Az építőipari termelés értékének megoszlása 2015 és 2018 között 5
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3.2.
A falusi CSOK 2019-es bevezetése a 

kormányzat egyik eszköze a vidéki kistele-

pülések elnéptelenedésének megakadályo-

zására és a gyermekvállalás ösztönzésére. 

Ugyanakkor egyértelműen felismerhető 

az a cél is, hogy biztosítsák a megfelelő 

mennyiségű és minőségű munkaerőt a na-

gyobb vidéki ipari központok vonzáskörze-

tében. Ahogyan arra már korábban rámu-

tattunk, olyan preferált települések lettek 

megjelölve, amelyek egyrészről ötezer fő 

alatti lélekszámúak, másrészről vagy ki-

emelten hátrányos járáshoz tartoznak, vagy 

az elmúlt 15 évben folyamatosan csökkent 

az ott élők száma. 

A feltételrendszer egyértelmű kedvez-

ményezettjeinek a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei preferált települések tűnnek, azonban 

a Trendriport kutatási anyagának elkészíté-

se során folytatott interjúkból más tűnik ki. 

Úgy tudni, az ügyfelek Pest, Fejér, Veszp-

rém, Somogy megyékből, utóbbi kettő 

esetében jellemzően a Balaton szűk von-

záskörzetéből érdeklődnek a legnagyobb 

számban. 

Ennek oka elsősorban a 7. ábráról is 

leolvasható. Pest megyében messze a leg-

nagyobb az ingatlanállomány, másrészről 

pedig a Balaton, mint vonzerő nemcsak a 

A FALUSI CSOK HATÁSA AZ ÉPÍTŐIPARRA
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7. ábra: A falusi CSOKban nem érintett, és a falusi CSOK által preferált településeink lakásállományának összevetése

A falusi CSOK-ban nem érintett településeink lakásállománya

A falusi CSOK által preferált településeinkben lévő lakásállomány
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társasházi építések száma, a kiadott építési 

engedélyek ellenére a kivitelezési munkála-

tok nem fognak elkezdődni. Az áfa változás 

az ingatlanpiac dinamikájára hatással lesz. 

A falusi CSOK eredményeként várha-

tóan erősödni fog a családiházas szektor.  

A növekedés nem tudja majd teljes mér-

tékben kompenzálni a társasházi piac 

mennyiségi kiesését, ezért újra kínálati piac 

kialakulása várható. Előrejelzésünk szerint  

az állami ösztönzők nem hatnak ki a szak-

képzett munkaerő számának növekedé-

sére annak ellenére sem, hogy rendkívül 

magas a kereslet irántuk. Éppen ezért 

továbbra is probléma lesz az ágazati 

munkaerőhiány, de ezt mérsékelni fogja a 

társasházi projektek csökkenése miatt fel-

szabaduló humánerőforrás. Ha azonban a 

következő években egy kiemelten hang-

súlyos vasút- és útépítési projekt elindul,  

a szakmunkáshiány ismét kritikussá vál-

hat. 

Összességében úgy véljük, a falusi  

CSOK várhatóan a Pest, Fejér, Borsod- 

Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyében, valamint a Balaton környéki 

településeken, illetve a nagyobb ipari par-

kok vonzáskörzetében lesz sikeres, illetve 

markáns hatást sem az építőanyag-keres-

kedelemre, sem a kivitelezői szektorra nem 

gyakorol majd.

belföldi turizmusban meghatározó, hanem 

az általa kínált környezeti értékek a csalá-

dok számára is egyre fontosabbá válnak. 

Azonban mivel a preferált településekben 

és a hátrányos járásokban a bérszint jelen-

tős mértékben elmarad az országos nettó 

átlagtól, a kedvezményes lakásáfa kiveze-

tése 2020-tól kezdve jelentős nehézséget 

fog jelenteni a falusi CSOK-ot igénybe ve-

vők számára. A támogatás értéke ugyanis 

22 százalékkal, tehát a most 5%-os ked-

vezményes áfa és a 27%-os áfa különbö-

zetével fog csökkeni az idei évhez képest.

A falusi CSOK egyik legnagyobb 

előnye, hogy feltételrendszerének köszön-

hetően a használtlakás-piac fellendülését 

segíti elő, így az építőanyag-kereskede-

lemnek is elsősorban a felújítási munkála-

tokhoz kapcsolódó készletére gyakorolhat 

kismértékű hatást. Várhatóan a hagyomá-

nyosan is jól teljesítő termékkörök esetében 

hozhat enyhe növekedést, mint:

•   tetőfedéshez kapcsolódó 

építőanyagok

• nyílászárók

•  hideg-, illetve melegburkolati  

anyagok

• szigetelőanyagok

• szárazépítészet

• gépészet 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

kijelenthető, hogy a felújítási piac erősödé-

se jellemzően nem a közép-magas értékű 

termékek forgalmában mutatkozik meg 

markánsan, hanem az úgynevezett belépő 

kategóriás termékek forgalmát ösztönzi.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 

az ország 19 megyéjéből 15 megyében, 

így a preferált települések túlnyomó több-

ségénél is a jelenlegi országos átlaghoz  

(239 043 forint) képest jelentősen ala-

csonyabb a nettó átlag kereset, így ott a 

felújítási munkálatok során jellemzően az 

alacsonyabb műszaki tartalmú termékek 

felhasználása várható. Ezt részben ár-

nyalhatják majd a 2021-től életbe lépő új 

energetikai előírások, azok azonban csak 

az újépítésű lakások esetében jelentenek 

motivációs tényezőt, a használt ingatlanok 

felújításánál nem. 

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy 

a falusi CSOK bevezetése nem, vagy csak 

kis mértékben fogja tudni enyhíteni a ked-

vezményes lakásáfa kivezetésével járó épí-

tőipari hátrányokat. Az 5%-os áfáról való 

visszaállás a 27%-os adóteherre ugyanis 

várhatóan az építőanyagok forgalmának 

visszaesésével jár majd. Ez hosszútávon 

pedig tovább lassíthatja a lakáspiac meg-

újulását. A piaci szereplők egyöntetűen 

szorgalmazzák, hogy a 27%-os áfára tör-

ténő átállás fokozatosan valósuljon meg. 

Amennyiben ez elmarad, már 2020 első 

félévében drasztikusan csökkenni fog a 

-31%

8. ábra: Bérszint alakulása 2019. I. negyedévében az átlag nettó bérhez képest 8
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40-50 százalékra tehető, míg vidéken ez az 

arány 30-35 százalékra becsülhető. 

Természetesen a kedvezményes lakás- 

áfa 2016-os bevezetése is alakította az in-

gatlanpiacot. A Magyar Nemzeti Bank ada-

tai szerint az 5%-os kedvezményes lakásá-

fa bevezetését megelőzően az új lakások 

átlagos négyzetméter ára 300 ezer forint 

körül mozgott, a kedvezmény életbelépé-

sét követően azonban dinamikus növe-

kedésnek indult és egyetlen év alatt meg-

közelítette a 350 ezer forintot, hogy aztán 

2017-re már meghaladhassa a 400 ezret 

is. Ezzel szemben a használt lakások négy-

zetméterárai már 2013-ban növekedésnek 

indultak, az intenzív áremelkedés azonban 

2014-ben kezdődött meg. 

A folyamatos drágulást az 5%-os ked-

vezményes áfa bevezetése a következő 

évekre is biztosította. Elemzésünk értelmé-

ben azonban az ingatlanpiac ilyen mértékű 

növekedést már nem fog elbírni, így a ked-

vezményes áfa kivezetése miatt a további-

akban is drágulásra lehet majd számítani. 

Az árkülönbözetet az eladók, illetve a meg-

rendelők kismértékben tudják majd csak 

áthárítani.

Mindezeket figyelembe véve elmond-

ható, hogy a CSOK és az 5%-os áfa be-

vezetése óta jelentős áremelkedés ment 

végbe az ingatlanpiacon, ami árnyalja a 

kormány azon célját, miszerint a nagycsa-

ládosok kedvezőbb feltételekkel, könnyeb-

ben juthassanak lakóingatlanhoz. Másrészt 

a szakemberhiány és az ideiglenes gyártói 

kapacitáshiány és akadozó alapanyagellá-

tottság okozta kihívások meggátolták azt, 

hogy az 5%-os áfa beváltsa a hozzá fűzött 

reményeket, így elmaradtak a lakásárcsök-

kenések, és nem tudott rövid idő alatt jelen-

tősen bővülni az újlakáspiac sem.

A CSOK HATÁSA AZ ÚJ- ÉS  
HASZNÁLTLAKÁS-PIACRA4.1.

A szakképzett munkaerő- és  alap-

anyaghiány eredményezte áremelkedés 

azonnal megjelent az újonnan épített ingat-

lanok árában. Ahogyan az az alábbi, 9. áb-

rán is jól látható, a lakásárak éves dinami-

kája 2014 negyedik negyedéve óta rendre 

meghaladja a munkaerőköltséget, az épí-

tési költséget, valamint az anyagköltséget. 

Egyedül 2017-ben volt tapasztalható kiug-

ró mértékű növekedés a munkaerőköltsé-

get tekintve, ám annak mértéke egy rövid 

ideig tartó csúcspontot követően meredek 

zuhanásnak indult 2017 III. negyedévében, 

és azóta is stagnál.  

Ebből azt a következtetést lehet levon-

ni, hogy a kínálati oldal a megnövekedett 

keresletre válaszul könnyedén tudta érvé-

nyesíteni érdekeit az eladási árakat tekint-

ve. Ráadásul annak ellenére, hogy az MNB 

lakásárindexek az egekbe szöktek, a CSOK 

bevezetésével egyidőben a lakóingatlanok 

átlagos értékesítési ideje csökkenni tudott.

Az országban mégis eltérő mérték-

ben növekedett 2015 és 2018 között a 

lakáspiaci árszínvonal. A fővárosban az 

MNB adatai szerint átlagosan 70 száza-

lékos áremelkedés történt, de kiemelke-

dően nagymértékben, 43-45 százalékkal 

nőttek az ingatlanárak Pest, Fejér, Komá-

rom-Esztergom és Veszprém megyében is. 

A legalacsonyabb változás, ahogyan az a  

10. ábráról is leolvasható, az észak-magyar-

országi régióban volt tapasztalható, de még 

itt is elérte a 25%-ot. Összességében véve 

elmondható, hogy országos viszonylatban 

a CSOK bevezetését követő három évben 

38,6%-kal növekedtek az ingatlanárak.

 Jelentősen befolyásolta az ingatlan-

piacot a 2016-ban bevezetésre került,  

10 millió forintig igényelhető, államilag 

kamattámogatott hitel is. Ennek köszön-

hetően ugyanis egy tartósan alacsony ka-

matkörnyezet tudott létrejönni, amely nagy 

hatással volt a befektetői érdeklődésre is az 

ingatlanpiacon. A lakásvásárlásokból sze-

rezhető jövedelem köztudottan vonzó, ez 

azonban a keresleti piac további erősödé-

sét vonja maga után. Az MNB statisztikai 

adatai szerint jelenleg a fővárosban, jellem-

zően külföldiek által tett befektetési célú 

ingatlanvásárlások aránya nagyságrendileg 

10. ábra: A lakáspiaci árszínvonal változása 2015 és 2018 között 10

10 MNB

+32%

+30%

+25%

+30%

+34%
+43%

+70%

+45%

9. ábra: A lakásépítési költségek és a nominális lakásárak 2013 és 2018 között 9

Normális MNB lakásárindex Építési költség index

Munkaerőköltség Anyagköltség

9  KSH
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4.2.
Az MNB által készített diagramon jól 

látszik, hogy a 2015-2018 között folyó-

sított lakáshitelek mindössze 10-15%-a 

köthető valamilyen államilag támogatott 

hitelkonstrukcióhoz, például a CSOK-hoz. 

A fennmaradó 85-90%-ban a hiteligénylők 

a használt ingatlanokra felvehető lakáshite-

leket választják. 

Szintén a Magyar Nemzeti Bank ada-

tai szerint a CSOK 2016-os módosításától 

kezdve 2018 év végéig 237 milliárd forint 

értékben kötöttek (összesen 76 ezer) tá-

mogatási szerződést. Ez a lakáspiaci ügy-

letek értékének csupán 3,5 százalékát tette 

ki. Természetesen így is 15-20 százalékkal 

vásárolhattak többen lakást, mint ahányan 

a CSOK igénybevétele nélkül tehették vol-

na. Ebben az is közrejátszik, hogy az eddig 

megkötött szerződések közel kétharmada 

jött létre használt lakás vásárlására annak 

ellenére, hogy az ösztönzőrendszer az újla-

kások piacát preferálja. A statisztikai adatok 

szerint az igénybevevők zöme Pest megyé-

ből és Budapestről került ki, de kimagasló 

volt a kihasználtság Győr-Moson-Sopron, 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében is. 

Mindemellett a CSOK-hoz kapcsolódó 

kedvezményes kamatozású, 10 millió forin-

tig igényelhető hitel is jelentős hatást gya-

korolt a hitelpiacra. Az MNB adatai szerint 

2018-ig további 159 milliárd forint érték-

ben, 18 ezer alkalommal kötöttek hitelszer-

ződést a CSOK támogatási szerződéseihez 

kapcsolódóan. Ennyien voltak tehát, akik 

további forrást igényeltek a 10+10 millió 

forintos konstrukciónak köszönhetően.  

A 2016 és 2018 közötti időszakban ez ösz-

szességében 300 milliárd forint értékű la-

káshitel-kibocsátást eredményezett, ami a 

hitelintézetek teljes, új kibocsátási számá-

nak 16 százalékát jelenti. 

A CSOK HATÁSA A HITELPIACRA
11. ábra: Új és használt lakások átlagos négyzetméterárai a 2016. január 1-i áfacsökkentés előtt és után  11

Használt lakás Új lakás
11  MNB

12. ábra: Az újonnan folyósított lakáshitelek megoszlása hitelcél szerint  12

12  MNB

Használt lakásÚj lakás Egyéb lakóingatlan Támogatott hitelek aránya (jobb skála)

Új lakások 5%-os 
áfakedvezményének
bevezetése
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A CSOK ÉRTÉKE RÖVID TÁVON5.1.
Ahogyan arra Trendriportunkban már 

rámutattunk, a gazdasági környezet jelen-

tős hatást gyakorol a Családi Otthonterem-

tési Kedvezmény értékére. A számos vál-

tozáson keresztülment támogatási forma 

jelenleg három gyermek vállalása esetén tíz- 

millió forintot biztosít a családok számára. 

A piaci trendek azonban egyértelműen azt 

mutatják, hogy a CSOK értéke az elmúlt 

egy-két évben folyamatosan csökkent, 

részben az építőanyagok áremelkedése, 

részben pedig az ingatlanpiaci árnöveke-

dés miatt. Kijelenthető, hogy a 2018-ban 

hasonló feltételek mellett igényelt támoga-

tás jóval többet ért, mint a 2019-ben fel-

vettek. Az otthonukat építtetők pedig minél 

később kezdenek bele a beruházásokba, 

ingatlanuk felújításába, annál rosszabbul 

járnak. 

A CSOK bevezetésének időszakához 

képest folyamatosan növekednek az épí-

tési költségek, valamint a telekárak. A fo-

lyamatok a közeljövőben sem állnak le, így 

rövid távon továbbra sem fog csökkenni az 

építkezéshez, lakásfelújításhoz szükséges 

építőanyagok és munkaerőköltségek ára. 

Ennek következtében az otthonokat épít-

tető magánszemélyek egyre magasabb ki-

adásokkal kell szembenézzenek. Az újHÁZ 

Centrum számításai szerint a tavalyi évhez 

képest a 10 millió forintos CSOK a nagy-

mértékű drágulás miatt több mint egymillió 

forinttal ér kevesebbet. Ha az építkezők az 

energiahatékony megoldásokat alkalmaz-

nák, az igényelhető maximális támogatás 

valódi értéke még alacsonyabb. 

Az elkövetkező időszakban az erős 

és folyamatos drágulások jelentős kihívást 

fognak jelenteni. Emellett a megrendelők 

is kénytelenek lesznek egyes esetekben 

kompromisszumokat kötni. Érdemes ezért 

arra törekedni, hogy a következő árválto-

zási hullám megkezdése előtt fejezzék be 

a kivitelezési munkálatokat, vagy lehető-

ség szerint szerezzék be a szükséges épí-

tőanyagokat. 

Mindezeken túl pedig különösen nagy 

figyelmet kell fordítani a finanszírozási terv 

elkészítésére, amelyben már a várhatóan 

emelkedő építőanyag- és munkaerőkölt-

ségekkel szükséges számolni az elenged-

hetetlen tízszázalékos vésztartalék képzése 

mellett. Ezek teszik ugyanis lehetővé azt, 

hogy újabb áremelkedések esetén se fogy-

janak ki a megrendelők az anyagi erőforrá-

saikból a munkálatok befejezte előtt. 

A CSOK ALAKULÁSA HOSSZÚ TÁVON5.2.
A gazdasági előjelzések hosszú távon 

meglehetősen kedvező képet festenek a 

Családi Otthonteremtési Kedvezményről. 

Egyes elemzések szerint azonban 2020-tól 

a bevezetéshez kapcsolódó hatások ke-

vésbé érvényesülnek majd, így csökkenni 

fog az előrehozott gyermekvállalás miatti 

igénylés, a születendő gyermekek száma 

nem függ majd a gazdasági események 

hatásaitól. 

A CSOK költségvetését az adott évben 

született gyermekek és a legmagasabb tá-

mogatási összegek figyelembevételével ha-

tározták meg. Amennyiben a 2015-ös szü-

letési arányok stagnálnak a közeljövőben, 

úgy a CSOK költségvetési terhe folyama-

tosan csökkenni fog. Amennyiben azonban 

növekedni fog a demográfiai mutató, úgy 

a költségvetési teher jóval magasabb, de 

még így is fenntartható lesz. A kutatók le-

szögezik: a CSOK 2020-2040 közötti idő-

szakra történő előkalkulációja alapján való-

ban alkalmas arra, hogy kedvezően alakítsa 

a demográfiai folyamatokat, növekedjen a 

születések száma, ugyanakkor kiemelik 

azt is, hogy a költségvetésre a támogatás 

„belátható és vállalható terheket ró, ameny-

nyiben a magyar gazdaságot a 2013 utáni 

gazdasági növekedés és pénzügyi egyen-

súlyi pálya jellemzi”13 .

13   Tatay - Sági - Lenter: A családi otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020—2040, Statisztikai Szemle, 
97. évfolyam 2. szám 192—212. oldal

13. ábra: A CSOK költségvetési terhei 30 ezer új lakást érintő támogatás esetén
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6.2.
Ahogyan az Európai Unióban, úgy re-

gionális szinten sincs egységes modell a 

lakástámogatásokat és az otthonterem-

tési ösztönzőket tekintve. Ráadásul azon 

túl, hogy az unió üdvözli és támogatja az 

egyes tagállamok lakáspolitikájának fej-

lesztését, erre vonatkozó hatáskörrel nem 

rendelkezik. Egyértelművé vált, hogy a tag-

államok adó- vagy illetékkedvezményekkel 

kívánják segíteni az otthonteremtést. Egyes 

statisztikai adatok szerint 2016-ban az 

OECD országokban a gyermekesek átla-

gos adóterhe jóval alacsonyabb volt, mint 

a gyermektelen adóalanyoké.  Mindezen túl 

pedig több országban működnek sikere-

sen a lakástakarék-pénztárak, és nem egy 

tagállamban fektetnek nagy hangsúlyt a 

bérlakás-építési programokra is. 

Élen jár ez utóbbiban Szlovákia, amely 

2016-ban vezette be kiterjedt bérlakás-épí-

tési támogatását. Ennek keretében célul 

tűzték ki 1500 bérlakás megépítését állami 

segítséggel évente. Úgy tudni, már a prog-

ram első szakaszára több mint 9 milliárd 

forintnak megfelelő eurót különített el a 

szlovák kormány. Ezt a támogatást önkor-

mányzatok igényelhetik. 

Ezzel szemben Romániában gyakorla-

tilag semmilyen családtámogatási program 

nem létezik. A magyarok lakta országré-

szekben az önkormányzatok próbálnak 

mindent megtenni a nagyfokú kivándorlás 

megfékezésére. A jelenleg külföldön dol-

gozó erdélyi magyarok számára bizonyos 

helyeken ingyen telket ajánlanak fel ott-

honteremtés céljából, amit a hitelképesség 

hiánya nehezít.

Ausztriában a lakástámogatások fede-

zetét az állami költségvetés és a tartományi 

hozzájárulás nyújtja. A figyelmük közép-

pontjába az épületek energetikai fejlesz-

tését helyezik, így az igényelhető lakástá-

mogatásokat is szigorú fenntarthatósági 

követelményekhez kötik. A lakosság több 

formában is igényelheti a támogatást, így 

kérhet segítséget az ingatlanhitel törlesztő-

részletének kifizetéséhez is. A családok 

otthonteremtését főként adótámogatások 

formájában ösztönzik, de az államilag tá-

mogatott lakásépítési program is sikeresen 

működik évek óta Ausztriában. Ennek értel-

mében a családok kedvezményes kamato-

zású hiteleket igényelhetnek, amelyet nem 

egy összegben, hanem több hullámban, az 

építkezés mértékével arányosan folyósíta-

nak számukra, az összegek felhasználását 

pedig tételesen, számlákkal kell igazolniuk.

Szintén az energiahatékonyság foko-

zására törekednek Lengyelországban és 

Csehországban, az állami támogatások 

zömét is ehhez igazítják. Míg Lengyelor-

szágban az elavult fűtési rendszer jelent 

nagy kihívást, addig Csehországban már a 

támogatások mértékét is a minél nagyobb 

fokú energiahatékonyságot biztosító felújí-

tásokhoz kötik. Az újépítésű ingatlanoknak 

pedig közel nulla energiaigényűeknek kell 

lenniük. Úgy tudni, a felújítási munkálatok 

zöme a hőszigeteléssel függ össze az or-

szágban, de a megújuló energia használa-

tára is egyre nagyobb igény mutatkozik.

Feltehetően a térségben tovább fog 

fokozódni az energiahatékonyságot támo-

gató állami ösztönzők köre a jövőben. Ezzel 

együtt a támogatások mértéke is, ugyanis a 

szigorodó energetikai szabályozások miatt 

elsősorban az ingatlanpiacon nagy szám-

ban lévő, elavult épületnek kellene meg-

újulniuk a 21. századi követelményeknek 

megfelelően

ÁLLAMI OTTHONTEREMTÉSI ÖSZTÖNZŐK  
A RÉGIÓBAN

AZ INGATLANÁLLOMÁNY MENNYISÉGE ÉS 
MINŐSÉGE A RÉGIÓBAN6.1.

Az ingatlanok mennyiségét és minő-

ségét, valamint az ingatlanpiaci árak ala-

kulását számos tényező befolyásolja. Ilyen 

például a keresleten és a kínálaton kívül az 

is, hogy az adott ország, vagy azon belül 

egy város milyen történelmi sajátosságokkal 

rendelkezik, és az miként hatott a gazdasá-

gi fejlődésére. Ennek oka, hogy a lakáspiac 

rendkívül érzékenyen tud reagálni a gazda-

sági körülményekre, különösen a GDP ala-

kulására és a kamatlábak változására, de 

az Európai Unión belül a központi bankok 

pénzügyi politikája is jelentős mértékben 

befolyásolhatja. 

A Deloitte által összeállított Ingatlan-in-

dex  évről évre elemzi az európai ingatlan-

piacot. Ebben különös figyelmet fordítanak 

az ingatlanok adottságaira is. Az újépítésű 

ingatlanok esetében rendkívül érdekes kö-

vetkeztetésre jutottak. Magyarországon 

eszerint a 200 000 euróból megvásárolha-

tó áltagos újépítésű ingatlanok nagysága 

196 négyzetméter, így magasan kiemelke-

dik a régió többi országa közül. Lengyel-

országban ugyanis ekkora összegből 181 

négyzetméter, Csehországban 105 négy-

zetméter, Ausztriában pedig csupán 80 

négyzetméteres ingatlan vásárolható. Ha a 

nagyvárosokat vizsgáljuk, a régióban 200 

ezer euróért Graz-ban vehetjük a legkisebb 

ingatlanokat, itt átlagosan 66 négyzetméte-

res lakások jönnek ki ekkora összegből, de 

Prágában sem haladja meg az ingatlanok 

átlagos nagysága a 100 négyzetmétert. 

Varsóban ez a mutató átlagosan 114 négy-

zetméter, Budapesten 162 négyzetméter,  

a legmagasabb azonban Győrben és Deb-

recenben 188, illetve 201 négyzetméterrel. 

A statisztikai adatok szerint a legma-

gasabb lakásépítési intenzitást 2015-ben 

Ausztria jegyezhette 6,2 kész lakás/ezer 

fővel, de jelentős növekedés tapasztal-

ható Romániában is. Fontos azonban 

hozzátenni, hogy ez az eredmény nem 

tükrözi az elégtelen lakáskínálatot Románi-

ában, különösen a sűrűn lakott területeken.  

A lakásépítési hatékonyság az európai uniós 

átlagot ugyanakkor megközelítette Szlové-

niában és Csehországban is, ebben az év-

ben azonban a legalacsonyabb mutatóval 

Portugália és Magyarország rendelkezett, 

mindösszesen 0,7, illetve 0,8-as indexszel. 

14   Deloitte: Property Index, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/Real%20Estate/hu-real-estate-europe-
an-property-index-2016.pdf

16   Tatay-Sági-Lentner: A családi otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020—2040, Statisztikai Szemle, 
97. évfolyam 2. szám 192—212. oldal

14. ábra: A lakásállomány éves megújulási aránya régiós összehasonlításban 15

Magyarország Ausztria

Csehország Lengyelország

15  EKB, nemzeti statisztikai hivatalok, MNB

Románia

Szlovákia

Az elemzés kiemeli, hogy a két országban 

tapasztalható tendencia hosszú távon jelen-

tős ingatlanpiaci hiányt fog okozni.

A kutatás kitért a lakásállományok 

vizsgálatára is, amely alkalmassá tette az 

elemzést arra is, hogy az életminőségre és 

a térségre jellemző fejlődésekre vonatko-

zó következtetéseket vonjanak le belőle.  

Az adatok szerint a legtelítettebb ingatlan-

piaccal Spanyolország és Portugália ren-

delkezik. A régiónkban szinte minden or-

szág lakásállománya az európai átlag alatt 

van. Magyarország és Csehország ebből 

a szempontból a középmezőnybe tartozik, 

Szlovénia kissé le van szakadva, hiszen 

nagyságrendileg 410 ingatlan jut ezer lakos-

ra, szemben Ausztriával, ahol ez a mutató 

jelentősen meghaladja az 500-at.

Ami az ingatlanárak növekedését illeti, 

Magyarországon folyamatos növekedés 

tapasztalható. Az ingatlanárak Ausztriában 

gyakorlatilag stagnáltak a vizsgált időszak-

ban, a Visegrádi négyek közül azonban 

Csehországban voltak a legmagasabbak  

a négyzetméterenkénti ingatlanárak.

Az EKB, a nemzeti statisztikai hivata-

lok és az MNB adatai alapján kijelenthető, 

hogy térségi szinten hazánkban a legala-

csonyabb a lakásállomány éves megújulá-

sának aránya. A mutató azt fejezi ki, hogy 

az összes lakásállomány hány százaléka 

tud megújulni az egyes államokban egy év 

alatt. Míg Ausztriában ez a mutató 2017-

ben 1,4%-on állt, addig Magyarországon a 

0,4%-ot sem érte el. Beszédes adat, hogy 

Romániában is 0,6%-os a lakásállomány 

megújulási aránya, Szlovákiában pedig 

megközelíti a 0,9%-ot is. 

Látható, hogy egy lassú növekedés  

a CSOK 2015-ös bevezetését követően el-

indult, hiszen az ingatlanállomány megúju-

lási aránya az azt megelőző években még 

alacsonyabb, csupán 0,2% körüli volt. Kije-

lenthető, hogy sokkal lendületesebb ingat-

lanmegújulás szükséges a megfelelő, vagy 

regionálisan versenyképes szint eléréséhez.
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A Családi Otthonteremtési Kedvez-

mény 2015-ös bevezetése óta hatalmas 

utat járt be. Vitathatatlanul nagy hatást 

gyakorolt az építőipar egyes részeire, és 

az igénylő családok életkörülményeire is.  

A kedvezményes lakásáfával és a 15 millió 

forintig igényelhető állami kamattámogatá-

sú hitellel kiegészülve pedig eredményes-

sége fokozódott. 

A statisztikai adatokból, a KSH és a Ma-

gyar Nemzeti Bank kutatásaiból, az újHÁZ 

Centrum forgalmi adataiból és mélyinter-

júkból kiderült: a komplex állami ösztönző-

csomag bevezetését követően, 2016-ban 

indult meg a valódi növekedés az építőipar-

ban. Ennek első jele a kiadott lakásépítési 

engedélyek számának rohamos növekedé-

se volt, ugyanakkor maguknak az újlakások 

építésének száma továbbra is elmaradt az 

ideálistól, a kiadott építési engedélyek for-

gási sebessége kifejezetten lassú maradt. 

Ebben közrejátszott a gyártók átme-

neti kapacitáshiánya mellett az ágazatban 

dolgozó szakképzett munkaerő hiánya is. 

A gazdasági világválságot követő fellendü-

lési szakaszban is csupán 256 ezer hazai 

munkavállalót foglalkoztatott az építőipar.  

A korábbi, akár 340 ezer főt is elérő szint-

hez képest több mint 80 ezer fős hiány je-

lentkezett.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai 

rámutattak arra, hogy a lakóépületekből 

származó termelések csak egy kisebb ré-

szét jelentik az építőipari termelésnek. Az 

Új Ház Zrt. becslései szerint 2015 és 2018 

között évről évre emelkedő 10-25 száza-

lék közötti mértékben volt megfigyelhető a 

CSOK hatása forgalmi adataikra.  

Az idei évben bevezetett falusi CSOK 

a használt ingatlanok piacát hivatott felpör-

getni az úgynevezett preferált települése-

ken. Trendriportunkból kiderült, hogy az új, 

állami ösztönző nagy nyertese Pest és Fe-

jér megye lehet, kiegészülve a Balaton-par-

ti kedvelt településekkel. A kedvezményes 

lakásáfa kivezetése várhatóan érzékenyen 

érinti majd a falusi CSOK-ot igénybe vevő-

ket, ugyanis az 5%-os áfa 27%-ra vissza-

emelése 22%-kal csökkenti az idén felvett 

támogatás értékét.

A CSOK és a hozzá kapcsolódó to-

vábbi állami ösztönzők természetesen 

nemcsak az építőiparra hatottak jelentős 

mértékben, de átalakították a lakás- és 

hitelpiacot is. A kereslet az ingatlanpia-

con az egekbe szökött, amelyre a kíná-

lati oldal folyamatos és intenzív áreme-

léssel válaszolt. Az MNB adatai szerint 

átlagosan 70 százalékos áremelkedés 

történt 2015 és 2018 között a lakás-

piacon. Az árszínvonal-változás pedig 

a fővárosban (+70%), Pest megyében 

ÖSSZEFOGLALÁS7. 
(+45%) és Komárom-Esztergom, Fej-

ér, valamint Veszprém megyében volt  

a legmagasabb (+43%).

A CSOK bevezetése óta folyósított la-

káshitelek 10-15%-a kötődik valamilyen ál-

lamilag támogatott hitelkonstrukcióhoz, így 

kijelenthető, hogy továbbra is a használt in-

gatlanokra felvehető lakáshitelek dominál-

nak a piacon. A 2018 év végéig megkötött 

mintegy 76 ezer támogatási szerződés 237 

milliárd forint értékben segítette a családok 

otthonteremtési törekvéseit. 

Tanulmányunk szerint rövid távon,  

a jövőben továbbra is növekednek majd 

az építési költségek és a telekárak. A piac 

azonban 5-10%-os árnövekedésnél töb-

bet nem fog tudni elviselni. Éppen ezért a 

kedvezményes lakásáfa kivezetése nehéz 

helyzetbe hozza mind az építtetőket mind 

pedig a kivitelezőket, akik a drágulást csu-

pán kismértékben tudják majd áthárítani a 

vásárlókra, így számukra ez jelentős mér-

tékű bevételkiesést indukál majd. Hosszú 

távon a CSOK költségvetési terhe az elő-

rejelzések szerint folyamatosan csökkenni 

fog, így akár 2040-ig is alkalmas arra, hogy 

egyrészről kedvezően alakítsa a népességi 

folyamatokat, másrészről pedig pozitív ha-

tást gyakoroljon a hazai ingatlanállomány 

megújulására. 

Ez különösen azért fontos, mert ha-

zánk regionális szinten is a legalacso-

nyabb adatokkal rendelkezik az elöregedő 

ingatlanok megújulását tekintve, amely a 

CSOK bevezetése előtti időszakban csu-

pán 0,2% körüli volt, és 2015 óta is igen 

lassú növekedést generált. Éppen ezért el-

engedhetetlennek tartjuk az állami ösztön-

zők körének kiterjesztését akár az olyan 

nemzetközi példák átemelésével is, mint 

az átfogó bérlakásépítési program, továb-

bá kiemelten fontosnak tartjuk a kedvez-

ményes lakásáfa fokozatos visszaemelé-

sét a drasztikusnak mondható kivezetés 

helyett.
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A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt 

életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti csa-

ládi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell telje-

síteni.

4. Ki számít gyermeknek?
•  A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött  

12. hetétől kezdve gyermeknek számít.

•  Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy 

örökbefogadott eltartott gyermeke, aki:

 o a 25. életévét még nem töltötte be vagy

 o  a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaké-

pességű személy és ez az állapota legalább egy éve 

tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

5.  Mely gyermek/ek után igényelhető  
a CSOK?

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

•  egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele 

együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,

KÉRDEZZ-FELELEK KISOKOS 8.
A CSOK, a falusi CSOK, a támogatott lakáshitel és a BABA-

VÁRÓ hitel rengeteg fontos részletet tartalmaz, amelyben nem 

könnyű kiigazodni. Kisokos összeállításunkból mindegyikről ért-

hető magyarázatot talál, többek között a feltételekről, igénybe-

vételről, változásokról, továbbá az újHÁZ Centrum honlapján 

szakértőnktől személyre szabott válaszokat kaphat, díjmentesen!  

http://csok.ujhazcentrum.hu

Rosszul járhat az, aki csak a bankban érdeklődik és értesül a 

különféle kizáró okokról vagy más, fontos részletekről. Hiába gon-

dolta, hogy szinte azonnal pénzhez jut, azzal nem számol, hogy 

minden hitelkérelem más és más. Van, ahol fontosabb a fedezet, 

máskor a jövedelmi viszonyok számítanak jobban és persze a futa-

midő, a törlesztőrészletek is különbözhetnek. A többség ráadásul 

csak közvetett információkkal rendelkezik arról, hogy milyen támo-

gatásra lehet jogosult, vagy éppen mire elég a végül megszerzett 

támogatás és hitel, vagyis mekkora új vagy használt lakást vehet 

ebből.

Segítünk, hogy könnyebben eligazodjon és megfontolt pénz-

ügyi döntést hozzon!

A lenti összefoglalóban az érdeklődők által leggyakrabban fel-

tett kérdéseket gyűjtöttük össze:

 

1.  Milyen lakáscélok esetén igényelhető 
a CSOK?

Magyarország területén:

• új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,

•  új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése 

esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott 

költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igé-

nyelhető.

2. Ki igényelheti a CSOK-ot?
• minden magyar állampolgár,

•  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező szemé-

lyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hó-

napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén 

gyakorolja,

•  a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik ország-

beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben foglaltak szerint bevándorolt, vagy letelepedett 

jogállással rendelkezik,

•  a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beuta-

zásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján 

ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a 

CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fenn-

állásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak 

együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés meg-

kötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott sze-

méllyé válnak.

3. Ki után igényelhető a CSOK?
A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, 

bővített vagy megvásárolt új, illetve használt lakásba vele együtt 

beköltöző gyermeke(i) után és az igénylő által vállalt gyermek(ek) 

után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatások-

ról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami 

támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon 

gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a 

meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet, vagy az 

egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint 

vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt meg-

előlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő 

gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a 

korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg 

igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meg-

határozott számítási mód helyett a Családi Otthonteremtési Ked-

vezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell 

megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés sze-

rinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény összegének megálla-

pításánál nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját 

követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjáig

• önkéntesen, vagy

•  hatósági határozat útján több, mint 5 éve visszafizetett, visz-

sza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt meg-

előző kedvezmény összegét.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támoga-

tást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után 

akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.
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•  házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, 

velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem kö-

zös gyermekeit együttesen,

•  fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban 

élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, 

valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket 

együttesen kell figyelembe venni.

•  élettársak esetén, ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös 

háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együt-

tes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak 

megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.

•  ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztar-

tásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. 

az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehet-

nek jogosultak a támogatásra

•  ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő 

nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes 

igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell 

meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, 

hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre 

lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek kö-

zül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

•  ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő 

közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együt-

tes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak 

megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.

•  ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő 

közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az álta-

luk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási össze-

get akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki 

kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű 

kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számí-

tás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. 

Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra 

kedvezőbbet vehetik igénybe.

6.  Van-e értékhatára a használt lakásokra 
vonatkozó CSOK-támogatásnak?

2019. július 1-je után eltörölték a 35 millió forintos értékhatárt, 

tehát az ennél nagyobb értékű ingatlanokra is felvehetik a CSOK-ot 

a családok.

7. Mi az a hasznos alapterület?
A hasznos alapterület az országos településrendezési és épí-

tési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 

szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, me-

lyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelít-

hető, következő helyiségek − az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrende-

let (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterü-

letének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l)  egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és  

a pinceszinti helyiséget.

8.  Hogyan kell kiszámítani a hasznos 
alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének az a ré-

sze, amelyen a belmagasság legalább 1,9 m. Nem tartozik ide a 

gépkocsitároló, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete.

9. Milyen célra igénylehető lakáshitel?
Elsőként azt kell tudni, hogy míg a piaci kamatozású forint 

alapú lakáshitelek bármely lakáscél megvalósítása esetén igényel-

hetők – legyen szó akár lakóház építéséről, lakásbővítésről, fel-

újításról, korszerűsítésről, lakás- vagy telekvásárlásról – addig az 

államilag támogatott forinthitelek csak új ház építésére vagy vásár-

lására, használt lakás vásárlására valamint meglévő lakóingatlan 

korszerűsítési munkálatainak elvégzésére igényelhetők.

 A pontos és végleges lakáshitel konstrukció számos tényezőtől 

függ: 

• Hiteligénylő nettó jövedelme

• Ingatlan forgalmi értéke és elhelyezkedése

• Igénylő negatív KHR státusza (passzív, aktív)

•  Rendelkezésre álló saját erő és az ingatlan vételárának 

aránya

• Hiteligénylő életkora, iskolai végzettsége

• Eltartott gyermek száma

Fedezetként a pénzintézetek elfogadják a hitelcélt képező  

Mekkora támogatásra vagyok jogosult?
A CSOK összege használt és új lakás esetében: 

MINIMÁLIS ALAPTERÜLET CSOK ÖSSZEGE (Ft)
FELVEHETŐ TÁMOGATOTT  

HITEL ÖSSZEGE (Ft)

1 gyerek lakás 40 m2 600 000 Ft 0 Ft

2 gyerek lakás 50 m2 1 430 000 Ft 10 000 000 Ft

3 gyerek lakás 60 m2 2 200 000 Ft

15 000 000 Ft

4 vagy több gyerek lakás 70 m2 2 750 000 Ft

HASZNÁLT 
LAKÁS

MINIMÁLIS ALAPTERÜLET CSOK ÖSSZEGE 
FELVEHETŐ TÁMOGATOTT  

HITEL ÖSSZEGE

1 gyerek
lakás 40 m2

600 000 Ft 0 Ft
lakóház 70 m2

2 gyerek
lakás 50 m2

2 600 000 Ft 10 000 000 Ft
lakóház 80 m2

3 gyerek
lakás 60 m2

10 000 000 Ft 15 000 000 Ft
lakóház 90 m2

4 vagy több gyerek
lakás 60 m2

lakóház 90 m2

ÚJ LAKÁS, 
LAKÓHÁZ
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2019. JÚNIUS 30-IG ELÉRHETŐ TÁMOGATÁS ÉS KEDVEZMÉNYES HITELEK

MEGLÉVŐ GYEMEKEK JÖVŐBEN SZÜLETENDŐ GYERMEKEK

1 2 3 1 2 3

CSOK VISSZA NEM  
TÉRÍTENDŐ  
TÁMOGATÁS  

használt lakás 600 000 1 430 000 2 200 000 600 000 1 430 000 2 200 000

új lakás 600 000 2 600 000 10 000 000 600 000 2 600 000 10 000 000

CSOK KEDVEZMÉNYES 
HITEL (FIX 3% KAMAT) 

használt lakás 0 0 0 0 0 0

új lakás 0 10 000 000 15 000 000 0 10 000 000 15 000 000   

Új kamatmentes,  
szabadfelhasználású 
BABAVÁRÓ hitel  

használt lakás 0 0 0 0 0 0

új lakás 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN  

használt lakás 600 000 1 430 000 2 200 000 600 000 1 430 000 2 200 000

új lakás 600 000 12 600 000 25 000 000 600 000 12 600 000 25 000 000

HAVI NETTÓ JÖVEDELEM

JTM FORINT JELZÁLOGHITELEK ESETÉN

5 ÉVNÉL IDŐSEBB 5-10 ÉV KÖZÖTT LEGALÁBB 10 ÉVES

400 ezer Ft alatt 25% 35% 50%

400 ezer Ft vagy felett 30% 40% 60%

15. ábra A törlesztőrészlet százalékos aránya a havi nettó jövedelem alapján

ingatlant, ha annak értéke eléri a bank által minimálisan előírt ér-

téket. További ingatlanfedezet bevonására is van lehetőség, ha a 

hitelcél szerinti ingatlant leendő tulajdonosa nem szeretné megter-

helni, vagy ha a vásárolandó ingatlan önmagában nem nyújt kellő 

fedezetet a felvenni kívánt hitelösszegre. Egy lakáshitel ügyletbe 

maximum 3 ingatlan vonható be. Típusát tekintve az alábbi ingat-

lanok fogadhatók el lakáshitel fedezeteként: lakóingatlan, hétvégi 

ház, üdülő, nyaraló, építési telek.

Plusz ingatlanfedezet bevonása esetén az ingatlannak nem kell 

a hitelfelvevő tulajdonában lenni. Hozzátartozói megkötés nélkül 

bárki ingatlana bevonható, aki hozzájárul ahhoz, hogy a lakáshitel 

visszafizetését biztosító jelzálogjogot bejegyezzék az ingatlanára 

és hajlandó részt venni a hitelügyletben. Az ingatlantulajdonos zá-

logkötelezettként kerül bevonásra.

10.  Mennyi hitelre lehetek jogosult?
JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató)

A jogosultsági feltételek teljesülésén túl megfelelő jövedelem- 

és – a lakáscélú hitelnél – megfelelő ingatlanfedezettség szüksé-

ges a hitelfelvételhez. A jövedelemvizsgálat során az igénylők iga-

zolt nettó jövedelmének meghatározott hányadába kell beleférnie 

az összes meglévő és felvenni kívánt hitel törlesztő részletének.  

(15. ábra) 

11.  Mire használható  
a BABAVÁRÓ hitel?

A 2019. július elsejétől elérhető babaváró hitel olyan szabad fel-

használású hitelkonstrukció, amelyhez nem szükséges ingatlanfe-

dezet. Ez az összeg szabadon felhasználható, így önerőt jelenthet 

egy lakásvásárlás során. 

E termék nagyon népszerű, hiszen a szabadon felhasználható, 

maximum 10 millió forintos hitel kamatmentesen fizethető vissza, 

ha 5 éven belül legalább egy gyermek születik a családban. Má-

sodik gyermek születése esetén a tőketartozás 30%-át, harmadik 

gyermek születése esetén pedig a teljes tőketartozást elengedi a 

bank. 

12.  Lehet egyszerre CSOK-ot és a  
BABAVÁRÓ hitelt is igényelni?

Igen. A CSOK már meglevő és vállalt gyermek után igényel-

hető, a babaváró hitel a kérelem beadását követően születendő 

gyermek/ekre vonatkozóan kérhető.

(16. ábra) 

2019. JÚLIUS 1-TŐL ELÉRHETŐ TÁMOGATÁS ÉS KEDVEZMÉNYES HITELEK

MEGLÉVŐ GYEMEKEK JÖVŐBEN SZÜLETENDŐ GYERMEKEK

1 2 3 1 2 3

CSOK VISSZA NEM  
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS 

használt lakás 600 000 1 430 000 2 200 000 600 000 1 430 000 2 200 000

új lakás 600 000 2 600 000 10 000 000 600 000 2 600 000 10 000 000

CSOK KEDVEZMÉNYES 
HITEL (FIX 3% KAMAT) 

használt lakás 0 10 000 000 15 000 000 0 10 000 000 15 000 000

új lakás 0 10 000 000 15 000 000 0 10 000 000 15 000 000

ÚJ KAMATMENTES,  
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ 
BABAVÁRÓ HITEL  

használt lakás 0 0 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000

új lakás 0 0 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000

ÖSSZESEN  

használt lakás 600 000 11 430 000 17 200 000 10 600 000 21 430 000 27 200 000

új lakás 600 000 12 600 000 25 000 000 10 600 000 22 600 000 35 000 000

16/A. ábra A CSOK támogatással és a CSOK hitellel összegyűjthető forrás nagysága a változás előtt és után
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17. ábra: Elérhető támogatás és kedvezményes hitelek összesen 2019. július 1-től
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használt lakás új lakás

MEGLÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA SZÜLETENDŐ GYERMEKEK SZÁMA

1 2 3

 

NÖVEKEDÉS A CSOK TÁMOGATÁS ÉS A KEDVEZMÉNYES HITELEK ÖSSZEGÉBEN

MEGLÉVŐ GYEMEKEK JÖVŐBEN SZÜLETENDŐ GYERMEKEK

1 2 3 1 2 3

használt lakás 0 10 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000

új lakás 0 0 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000

16/B. ábra A CSOK támogatással és a CSOK hitellel összegyűjthető forrás nagysága a változás előtt és után

www.ujhazcentrum.hu


