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Demográfiai fenntarthatóság 
a fiatal párok lakáshoz jutásának szemszögéből 
 
dr. Szabadkai Antal 
mérnök-közgazdász 
 
 
Amikor fenntarthatóságról beszélünk gyakran megfeledkezünk a legfontosabbról, a 
társadalom és a családok reprodukciójáról. 
Fontos szempont: - a természeti környezet jó állapotban való megőrzése, 
                             - a makrogazdasági egyensúlyok elérése, 
                             - a gazdasági növekedés, a társadalmi jólét gyarapítása is, 
de egyre gyakrabban szorul háttérbe az emberi erőforrások, a családok reprodukciója. 
 
Az átlagos család méret, gyermek létszám családonként 3 generáció alatt, 3 lépcsőben a 3-4 
gyermekes családoktól az 1-2 gyerekesekig csökkent, jelenlegi reprodukciós rátánk 1,5 
körüli. A kisebb, pozitív fordulat ellenére, amelyet a kormány családpolitikai intézkedéseinek 
is köszönhetünk az elmúlt években még mindig kb. évi 40 ezer fővel csökken Magyarország 
lakossága. 
A házasulandó korban lévőknek csak 37 %-a köt házasságot, mintegy 1/3-a él tartós 
párkapcsolatban, 1/3nak viszont nincs ilyen kapcsolata, szingli vagy „pártában maradt“. 
Egyre több a gyermektelen vagy egy gyermekes család. 500 ezres a gyermekeket egyedül 
nevelő szülők száma nagyságrendileg. 
 
Gondok vannak a magyar lakás állomány megújításával és karbantartásával is: folyamatos az 
állomány elöregedése, leromlása. 600 ezer lakásra alkalmassá tehető ingatlant említenek 
szakértői becslések, ezeknek mintegy fele elhagyott vidéki, paraszt porta, elsősorban 
kistelepüléseken és falvakban. 
 
Több mint 3 éve dolgozom 200 másik társammal együtt a Benda József féle Család- és 
Gyermekbarát Műhelyben annak Gazdasági Munkacsoportja társvezetőjeként, Báger 
Gusztávval együtt.  
Munkánk során kristályosodott ki az az elképzelés, mely szerint kiemelt figyelmet érdemes 
szentelni a vidéki Magyarországon élők lakásproblémáinak megoldására és a megyei jogú 
városok valamint a főváros speciális lakásproblémái kezelésére.  
Az előadásomban szereplő gondolatok több mint 3 év team munkájának eredményei, nem 
feltétlenül és kizárólag a saját kiérlelt gondolataim. 
 
E témakörnek kiváló ismerője Csomós József, aki magas szakmai színvonalú könyveket írt a 
lakásgazdálkodásról, Európa és hazánk lakás helyzetéről. ( A Cs.Gy.B. Műhely kiemelkedő 
szakértő tagja ) 
 
Magyarország demográfiai helyzetét jelenleg 2-3 alapvető probléma nehezíti, ezek: 
- a szűlő képes női korosztályok létszámának gyors csökkenése, 
- a kritikus lakáshoz jutás nehézségei, 
- fiatal, munkaképes korosztályok jelentős arányú Nyugatra vándorlása. 
 
Előadásomban arra koncentrálok, milyen további intézkedésekkel, lakás politikai 
megfontolásokkal lehetne elősegíteni a fiatal, pályakezdő és fészekrakó, családalapító párok 
lakás szerzését, lakhatását, ami a gyermekvállalási kedvet is jelentősen növelheti. 
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Csomós József elemzései kimutatták, hogy Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a 
lakáshoz jutás anyagi terhei a fiatal párok 6-8 évi jövedelmével azonosak. A hitelezési és 
bank rendszer ott képes arra, hogy megelőlegezze a lakásépítéshez, szerzéshez szükséges 
összegeket és kiszámítható kamatfeltételek mellett előfinanszírozza azt. 
 
Magyarországon 2008-ig a „devizahiteles konstrukció“ alkalmasnak, sőt kedvezőnek látszott 
a saját lakás építéshez, vásárláshoz. A konjunkturális válság 100 000 számra döntötte be 
ezeket a hiteleket, részben az árfolyam kockázatok hibás felmérése miatt. 
 
Bürokratikus és adó befizetést (vagy profitot )maximalizáló törekvések miatt elsorvadtak 
azok a lehetőségek, utak-módok, amelyek segítségével a vidéki lakosság döntően saját erőből 
megépíthette a maga házát ( kaláka és saját kivitelezés ). A költség takarékos és saját 
munkaerő maximális hasznosítására építő módszerek kiszorultak a választható lakás szerzési 
módok közül, a nyereség orientált vállalkozások teret nyertek. Egyre szélesebb rétegek 
számára vált anyagilag elérhetetlenné saját új lakás megépítése vagy megvásárlása.  
 
Tanúi vagyunk annak, hogy a 2010 utáni kormányok több intézkedése is népesedés politikai 
célokból javítani kívánt és tudott ezen a helyzeten. A kérdés az, mennyire széles rétegek 
számára vehetőek igénybe a jó irányba mutató intézkedések kedvezményei, pl. CSOK és 
falusi CSOK... 
 
Nem tarjuk, tartom ördögtől való dolognak a megfizethető bérlakások állományának 
bővítését és üzemeltetését sem. Jelenleg ez nem a fő gondolkodási és cselekvési irány, pedig 
ebben is jelentős tartalékok vannak/lehetnek demográfiai szempontból. 
 
1990 előtt a helyi önkormányzatok rendelkeztek saját lakás állománnyal és pénzügyi 
eszközökkel, de szervezési és szervezeti erőforrásokkal is a helyi lakás igények méltányos 
kielégítésére. Hosszú várakozási idők, „váró listák“ és más akadályok terhelték a rendszert, 
de a nagycsaládosok egy részének tudott jelentős támogatást adni. A közelmúltban kezdünk, 
nagyon helyesen, visszatérni ehhez a szempont rendszerhez, igaz ehhez majdnem 
„demográfiai vészhelyzetnek“ kellett kialakulnia. 
 
A lakás helyzet, lakásépítések, bérlakáshoz jutás lehetőségei 
 
A hosszú távú gazdaság statisztikai idősorok világosan mutatják a magyarországi lakás 
állomány változását, a lakásépítések dinamikáját, melyekből több következtetés is levonható. 
Az 1960 óta vezetett adatsor az első 30 évben jelentős felívelést, majd a gazdasági-társadalmi 
válságok hatására súlyos visszaeséseket mutat.  
Az alábbi táblázatban mutatom be a főbb tendenciákat a KSH adatai alapján. 
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Év Lakás állomány, 

ezer db 
Épített lakások száma, 
ezer db 

Tízezer lakosra jutó 
épített lakás, db 

1960         ...         58,1         58,2 
1975   3542,4 ( 1980 )         99,6         94,6 
1988   3853,3 ( 1990 )         50,6         48,4 
2004   4064,7 ( 2001 )         43,9         43,4 
2013   4390,3 ( 2011 )           7,3          7,7 
2018   4420,3 ( 2016 )          17,7         18,0 
 
 
Forrás: KSH, Magyar Statisztikai Évkönyv, 2015 74. oldal, 
            és STADAT : Lakás- és üdülőépítés ( 1960- ), 2019.06.14. 
            valamint KSH Gyorstájékoztató, Lakásépítések, építési engedélyek, 2019. 06.14. 
 
A számok azt mutatják, hogy 2005 óta nem tudjuk elérni meglévő lakásállományunk évi 1%-
os megújulását, a 40-44 újonnan épített lakást évente. Ennek következménye, hogy 
lakásállományunk folyamatosan elöregszik, leromlik. 
 
2013-ban értük el, egy 5 éves válság időszak mélypontján, azt a 7,7 db új lakás/10 000 fős 
szintet, amely több mint 1 nagyságrenddel alacsonyabb az 1975. évinél. Igaz ez akkor is, ha 
1975-ben házgyári/panel lakások építése adta a fő tömeget, kb. 55-60 négyzetmétres átlag 
alapterülettel, az 1990 óta épített lakások átlagos mérete pedig 90 négyzetméter körül vagy a 
felett volt. 
 
A lakásépítési kedvre láthatóan nagyon negatív hatással volt a 2008-2013 közötti válság 
időszak. 
 
A használt és új lakások eladási ára a válság hatására 2012/2013-ig csökkent, majd 2015-
2018-ra jelentősen nőtt. 
 
Lássuk az eladott lakások számának és árának alakulását 2007 és 2015 között. 
 
 
Megnevezés 2007 2010 2012 2014 2015 
Eladott lakás, 
ezer db 

191,2 90,3 86,0 113,8 134,1 

Ebből: Bp-en 60,6 26,7 25,0 35,6 40,9 
Használt 
lakás, E db 

184,8 85,5  83,3 110,5 130,3 

Új lakás, E db 6,4 4,8 2,6 3,3 3,4 
Használt lakások 
ára: Bp-en Mio Ft 

15,9 15,1 14,2 14,5 17,4 

Többi város 9,6 9,7 9,5 9,4 10,4 
Községek 7,4 6,5 5,6 5,9 6,4 
Összesen Mio Ft 11,5 10,7 9,9 10,3 11,6 
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Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2015  75. oldal 
 
Megjegyzés: a megyei jogú városokban eladott használt lakások ára 2-8 %kal volt magasabb 
mint a többi városoké, a vizsgált években. 
 
A CSOK bevezetése, majd a vidéki CSOK 2019. július 1-től való kiterjesztése a használt 
lakások vásárlására, a kedvezmények bővítése mind olyan kormányzati intézkedések, 
amelyek egybe esnek a Család- és Gyermekbarát Műhely javaslataival. Számomra is jól eső 
érzés, hogy ebben a munkában részt vettem. 
 
A kérdés az: elegendőek-e ezek az intézkedések a demográfiai trendek érdemi 
megfordításához vagy további lépések is szükségesek ehhez ? 
 
A CsGyb Műhely Gazdasági Munkacsoportjának társvezetőjeként több javaslatot is tettem, 
tettünk a családalapítás, otthonteremtés, gyermekvállalás további megkönnyítése érdekében. 
Ezek a javaslatok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy állami, banki és önkormányzati 
erőfeszítések révén élénkíthető a lakásépítési kedv, tehát a gazdasági konjunktúra, belső 
erőforrásainkra építve.  
Javaslatba hozható: 
- önkormányzati bérlakás építés fiatal fészakrakók, családalapítók számára, ( Újpesten 
működik ilyen program, 
- önkormányzati és állami pénzügyi, szervezési támogatással társasház építő csoportok 
szervezése, közművesített telekhez juttatása ingyenesen vagy kedvezményes áron, típustervek 
alapján, telepszerű beépítéssel, saját, építtetői részvétellel a kivitelezésben, 
- könnyűszerkezetes, bővíthető lakások építése, amelyek képesek alkalmazkodni a gyarapodó 
gyermek létszámhoz. Ez a módszer is lehetővé teszi az építtetők bevonását a kivitelezői 
munkába, amely számukra fontos költség csökkentő elem. 
- a kalákában végzett családi ház építés, felújítás megkönnyítése a falvakban és 
kistelepüléseken, kisvárosokban, fix kamatozású hitelek nyújtásával, melynek egy része 
leírható a vállalt 2. és 3. gyermek megszületése esetén, 
- kollégiumi és munkás szállás férőhelyek kialakítása fiatal családok, pályakezdők részére 
néhány éves vagy akár 10-15 éves időtávra is, 
- más rugalmas megoldások, amelyek a társadalom középső 60 %-ához tartozó 
családalapítókat és gyermeket vállalókat segít a lakáshoz jutásban és a méltányus áru 
lakásbérletek megfizetésében. ( Ez utóbbi különösen Budapesten, részben a megyei jogú 
városokban lenne sürgős és fontos, ahol a keresetekkel a lakhatási költségek növekedése nem 
tartott lépést. ) 
 
Ezen javaslatok megvalósítása jogszabályi háttér változást és a bankok jelenlegi hitelezési 
gyakorlatának megváltoztatását is igényli. Államilag garantált, alacsony és fix kamatozású 
hiteleket a lakásépítéshez, vásárláshoz, felújításhoz. Állami céltámogatást és felhatalmazást 
az önkormányzatoknak, hogy a korábbiaknál sokkal jobban segítsék a lakhatási problémákkal 
küszködő fiatal családokat 
 
Előadásom végén röviden hivatkozom Dercsényi Dávidnak a HVG-ben megjelent cikkét, ( 
2019.06.09. ) amely „Lehet úgy élni, hogy nem pokol a lakhatás vagy a tömegközlekedés..“ 
cimmel jelent meg. Ebben azokat a bécsi megoldásokat sorolja fel „best practice"-ként, 
amelyekkel a bécsi önkormányzat élhetővé és a világ 10 leginkább élhető városának rangjára 
emelték. Budapesttől 255 kilométerre, nyugati irányban itt van a nagyon jó példa. Van 
lehetőségünk a követésére. 
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Előadásom végén köszönetet mondok a Család- és Gyermekbarát Műhely szakértőinek és 
civil támogatóinak, Csomós Józsefnek, Árva Lászlónak, Monostori Andrásnak és a műhely 
vezetőjének Benda Józsefnek. 
Jelentősen hozzájárultak a Gazdasági Munkacsoport és a saját véleményemnek a 
formálásához a demográfiai fenntarthatóság és lakásgazdálkodás területén. 
 
 
 
 
 
 
Családpolitikai tendenciák és munkaerő piaci megfontolások a magyar kormány népesedés 
politikájában 
( A lakás-témájú előadás kiegészítése, 2019. szeptember 6. Nyíregyháza, MKTVGY ) 
 
dr. Szabadkai Antal 
 
A magyar kormány tiszteletre méltó erőfeszítéseket tesz egy példamutató családtámogatási 
rendszer kialakításáért és a fiatal házasok ( párok ) lakáshoz jutásának megkönnyítéséért is. 
Az egyik ilyen intézkedés a családi otthonteremtési kedvezmény ( CSOK ) amely iránt 
kérelmeket 2016 eleje fogadnak be az ezzel megbízott bankok.  
A célcsoport több gyerekes új lakás vásárlására és építésére pályázó családok. 
A támogatás formája: kamattámogatás illetve vissza nem térítendő támogatás, melyet 
Magyarország Kormánya nyújt. 
A CSOK már egy meglevő vagy vállalandó gyermek után is igényelhető akár önállóan akár 
lakáshitellel együtt. Eltérő mértékű a támogatás összege  használt lakás vásárlása vagy 
bővítése esetén illetve új lakás vásárlása és építése esetén. 
Előbbi esetben 600 ezer Ft és 2750 ezer Ft közötti,  
utóbbi esetben 600 ezer és 10.000 ezer Ft közötti. A THM 3,16-3,2 % körüli, bár ez 
különböző bankok konstrukciói esetén kissé el is térhet. 
 
2019. július elsejével lépett életbe az a kormányzati intézkedés, melynek alapján fiatal 
családok vagy párok Babaváró Kölcsönt igényelhetnek. Ennek felső határa 10 millió Ft és a 
törlesztést 3 év türelmi idő után kell megkezdeni. 
 
Újdonság a Falusi CSOK is, melynek konstrukciójában szintén ráismerünk a Gyermek és 
Családbarát Magyarországért Műhely ( s annak Gazdasági Munkacsoportja ) korábbi 
javaslataira. 
Korábban ugyanis az általános lakáshoz jutási nehézségek mellett külön is azonosítottuk az 
elnéptelenedő falvak és települések, hátrányos helyzetű régiók speciális problémáit. 
Ezek lényegesen eltérnek a fővárosi vagy megyei jogú városokban észlelhető problémáktól. 
Az elvándorlás és elnéptelenedés miatt sok vidéki település ( elsősorban a hátrányos helyzetű 
régióban fekvő aprófalvak ) népessége csökken, lakások, házak és porták ürülnek ki. 
A nemzeti vagyon jelentős részét kitevő lakó-ingatlan vagyon értéktelenedik el. 
A Falusi CSOK ezen változtathat, s ezzel jelentősen csökkentheti az elvándorlási 
hajlandóságot is. 
Közismert, hogy a magyar kormány családtámogatási intézkedéseinek hatására közel 
megduplázódtak a magyar költségvetés ilyen irányú kiadásai, s ezzel hazánk e téren 
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nemzetközileg is az élbolyba került. Ezt indokolja a demográfiai helyzet romlása, az elmúlt 
években tapasztalt közel 40 ezres népesség csökkenés. 
Az eddigi intézkedések finomítására vagy az ösztönzők erősítésére is szükség lehet a közeli 
jövőben, 1-2 éven belül. 
Sem a lakosság, az érintett korosztályok sem az ingatlan piac reagálása nem 
prognosztizálható pontosan. Fél év, egy vagy másfél év tapasztalatai fogják megmutatni 
milyen téren és milyen mértékben célszerű módosítani az eddigi intézkedéseken, 
támogatásokon. 
 
 
 
Munkaerő piaci megfontolások a magyar népesség politikában 
 
Számos elemző és demográfiai szakember is felhívja a figyelmet arra, hogy ellentmondás van 
illetve keletkezhet a növekvő magyar munkaerő igény és a fiatal szülőképes korban lévő nők 
gyermekvállalása és tartós otthonmaradása között gyermeknevelési céllal. 
 
A GyCsM Műhely javaslatainak egyik fő vonulata a Hivatásos Szülők gyermeknevelési 
tevékenységének elismertetése volt. ( HISZÜK ) Ez a javaslat elég vegyes fogadtatásban 
részesült, pedig alapgondolata nehezen támadható: anyagilag is meg kell becsülni és 
támogatni indokolt a fél vagy másfél évtizedig gyermeknevelést vállalókat, akár azzal is, 
hogy ezt a tevékenységet munkaviszonynak is elismerje az újonnan kialakítandó nyugdíj 
rendszer. A gyermek/ek felnevelése után pedig a munkaerő piacra visszatérni szándékozókat 
speciális tréningekkel célszerű felkészíteni arra, hogy eredeti szakmájukban, rokon 
szakmában vagy egy új területen ismét teljes értékű munkaerővé válhassanak. 
 
Magyarországon közismerten alacsony a rugalmas munkaidőben, otthon vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. Ezen is célszerű változtatni, akár kormányzati 
támogatással is. A célcsoport itt is gyermeket vagy gyermekeket nevelő szülők lehetnek, 
akiknek a gyermeknevelés szempontjait kell összeegyeztetniük a munkavállalás 
szempontjaival. 
Ezen a téren is rugalmas megoldásokra tettünk javaslatot. A család helyzetétől, a 
gyermekeket nevelők lehetőségeitől és ambícióitól függő belépési és kilépési lehetőségeket 
célszerű biztosítani a szülőknek. 
A HISZÜK programnak például szerves részét képezi a gyereket nevelő szülők képzése is, 
abból a célból, hogy minél magasabb szinten nevelhessék az új generációt. 
 
A foglalkoztatási statisztikák egyértelműen mutatják a nők és férfiak közötti jelentős eltérést 
a foglalkoztatottsági arányszámokban. A fiatal, szülőképes korú nők esetében ez elsősorban a 
várandósság, gyermekszülés és nevelés időszakával függ össze.  
Javaslatot tettünk olyan megoldásra is a családi vállalkozások esetében, ahol a gyermeküket  
otthon nevelő nők rugalmas pénzkereső munkája odahaza is megszervezhető és a családi 
munkamegosztásba beilleszthető. Erre az agráriumban, de más területeken is számos példa 
volt már korábban is. 
 
A munkaerő piacon és a foglalkoztatási intézkedések során egyaránt indokolt figyelembe 
venni az ingatlanpiachoz hasonlóan meglévő nagy különbségeket és a régiók vagy hátrányos 
helyzetű kis régiók speciális problémáira is megoldást keresni.  
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Az agrár jellegű  kisrégiókban és a családi vállalkozások egy részénél indokolt lehet 
népesedés politikai szempontok érvényesítése, a vállalkozás jövedelmének előállításában 
résztvevő családtag/ok jogi és munkaügyi helyzetének rendezése.  
 
A mostani előadásba - annak korlátozott időkerete miatt - néhány elképzelés és javaslat 
részletes kifejtésére nem nyílott mód. Műhelyünk tovább dolgozik a részleteken és a  team 
tagjai büszkék arra, hogy a kormányzati intézkedésekben egyre több korábbi javaslatukra 
ráismernek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


