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Otthontermetés 
újragondolva

Egyetemistaként nem feltétlenül a családalapítás jár az 
ember fejében, az viszont már egész kora gyermekkortól 
foglalkoztat mindenkit, hogy felnőttként milyen életet is 
él, és kivel képzeli azt el. Amikor a családalapítás először 
valós kérdésként merül fel, a pozitív érzelmi töltetet gyor-
san követik az elgondolkodtató részletek. Hogyan és mi-
ből fog megélni a fiatal pár, mennyi segítségre számíthat, 
illetve hogyan, mikor és miből alapít önálló otthont. 
A pénzben kifejezhető kihívások elég gondot okozhatnak 
ahhoz, hogy az önálló családalapításról és a gyermekvál-
lalásról szőtt álmoknak legalábbis egy részéről lemond-
junk. Pedig mostanra meglehetősen sok segítség áll a fi-
atalok rendelkezésére, akár a jövedelmi kérdésekről, akár 
az otthonteremtésről van szó. Mostanra a munkavállalás 
és a gyermekvállalás nem egymást kizáró tényezők, az első 
önálló otthon megteremtéséhez pedig még sohasem állt a 
fiatalok rendelkezésére ilyen mértékű anyagi támogatás. 

CSALÁDALAPÍTÁS
Valóban nem könnyű elindulni. Az első munkahely meg-
szerzésének nehézségei, az első önálló jövedelem mértéke 
néha ijesztően hat. Azonban, mivel felsőoktatásban ta-
nuló hallgatókról beszélünk, azt is érdemes tudni, hogy 
a fiatal korosztályokat érintő munkaerő-piaci megpróbál-
tatások ezt a réteget talán kevésbé érintik. 
Ennek ellenére – a Statisztikai Hivatal adatai alapján – a 
18-26 év közöttiek fele még a szüleivel él. És ez egyáltalán 
nem meglepő, ha azt is hozzátesszük, hogy ezen korosz-
tálynak csupán 9 százaléka házasodott meg. Ha a 26-30 év 
közöttieket tekintjük, a házasságok aránya még ott is csak 
18 százalék. Ha pedig megnézzük a kapcsolatban – bármi-
lyenben – élők arányát, láthatjuk, hogy a 18 és 30 közötti 
fiataloknak alig több mint fele jelezte azt a felméréskor, 
hogy van párja. 
Földrajzilag is érdekes a megoszlás. A kisebb települé-
seken jellemzőbb, hogy a fiatalok egyedül élnek, és az 
is, hogy a szülői otthonban maradnak még egy ideig. 
Ugyanígy igaz, hogy a párkapcsolatban élők nagyobb 
arányban költöznek önálló otthonba Budapesten (32 
százalék), mint vidéken (23 százalék). A korosztályra 
jellemző még, hogy két éve csupán 14 százalékuk gon-
dolta úgy egy banki felmérés során, hogy a következő 
néhány évben biztosan vásárol lakást. 
Ha az összes fiatalt nézzük, elmondható, hogy nagyjá-
ból a harmaduk már most önálló háztartásban él, igaz, 
sok közöttük az egyedülálló, és a korosztály 91 száza-
lékának nincs gyermeke. Viszont örömteli hír, hogy 
a felsőoktatásban tanulók 60 százaléka viszonylag 
hamar szeretne gyermeket vállalni, és átlagosan két 
utódban gondolkodnak.

A gyermekvállalás nagy 

öröm. A családalapítás 

és otthonteremtés 

költségei viszont fájdal-

masak lehetnek. 

Ám a rendszerváltás óta 

most először nagyon 

súlyos terheket vállal 

át az állam, ha valaki 

fiatalon belevág az első 

önálló otthon 

megszerzésébe. 

Családtervezés diploma előtt
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Ezt tám
asztják alá a növekvő házasodási kedvről szóló statisztikák 

is. 2015-ben ugyanis kom
olyan m

egugrott a házasságkötések szá-
m

a. A tavalyi első 11 hónapban 17 százalékkal többen házasodtak 
M

agyarországon, m
int az előző évben. M

indehhez növekvő gyer-
m

ek születésszám
 is kapcsolódik. Ez persze m

ég nem
 válaszolja 

m
eg a kérdést, hogy ezek a fiatalok hol fognak lakni. 

CSOK ÉS M
ILLIÓK

Először is nagyon fontos kérdés, hogy van-e szülői segítség az ott-
honterem

téshez. Legalábbis egészen az elm
últ időkig ez volt az el-

sődleges kérdés. A m
ásodik pedig, hogy ha a szülői segítség és a 

többi külső tám
ogatás nem

 elég a lakásvásárláshoz, a szükséges hi-
tel törlesztésére elégséges lehet-e a fiatalok jövedelm

e. Ezt a gond-
terhelt szám

ítgatást borította a korm
ány családi otthonterem

tési 
kedvezm

ény (csok) program
ja, m

éghozzá alaposan. 
A fiatalok tám

ogatáshoz jutását az egész csok program
 legfonto-

sabb korlátozása nem
 érinti. Ez ugyanis azt m

ondja ki, hogy 40 év 
alatti párok jelentkezhetnek a tám

ogatásért. A korábbi szocpol és 
egyéb otthonterem

tési program
okból ugyan lehetett pénzhez jut-

ni, az új csok rendszer azonban m
inden eddiginél könnyebbé teszi 

a tám
ogatás lehívását, ráadásul jóval m

agasabb összegekkel, m
int 

korábban. Persze a 10+10 m
illiós összeggel hirdetett program

ban 
nem

 m
indenki jut 20 m

illió forinthoz. De m
ég ekkora összeg m

eg-
szerzése sem

 elképzelhetetlen, ha kom
olyan elhatározzuk m

agun-
kat a családalapítással. És m

ég egy pozitív hír jár a csok program
 

m
ellé: akár egyetem

istaként is igényelhetjük a tám
ogatást. 

SOK PÉNZ, M
ÉG TÖBB PÉNZ

A csok m
értéke alapvetően két dologtól függ. Az egyik, hogy van-e 

gyerm
ekünk, illetve vállalunk-e gyerm

eket, és hányat. A m
ásik 

pedig, hogy használt lakást akarunk-e vásárolni. Akárhogyan is 
döntünk, azt érdem

es tudni, hogy a tám
ogatás nem

 csak m
eglévő 

gyerm
ek esetén jár. Előre is vállalhatjuk a gyerm

eket, igaz, ehhez 
m

ár házasságban kell élnünk. 
A gyerm

ekszám
 vállalása a következőképpen m

űködik. Legfeljebb 
három

 gyerm
ekre tehetünk ígéretet. Ezt a vállalást viszont 10 éven 

belül teljesíteni is kell. Akárm
ilyen tám

ogatást is kapunk, ha nem
 

teljesítük az ígéretünket, a tám
ogatást sajnos kam

atostul vissza 
kell fizetnünk. Ha három

nál kevesebb gyerm
ekkel tervezünk, úgy 

érdem
es szám

olnunk, hogy 4 évente születnie kell egy utódnak, 
hogy betartsuk a csok szabályait. 
És akkor az összegek: ha új lakást szeretnénk vásárolni, egy 
gyerm

ek (vagy a vállalása) esetén 600 ezer forint, 2 gyerm
ek-

nél 2 m
illió 600 ezer forint, 3 gyerm

ek után pedig 10 m
illió 

forint lehet az állam
i tám

ogatás. Van azonban további m
eg-

kötés is: egy gyerm
eknél az új lakás alapterületének el kell ér-

nie a 40 négyzetm
étert, két gyerm

eknél az 50 négyzetm
étert, 

három
 esetén pedig a 60 négyzetm

étert. H
a családi házban 

akarjuk elkezdeni az önálló életet, akkor a vonatkozó m
ini-

m
ális lakóingatlan m

éretek 70, 80 illetve 90 négyzetm
éterben 

vannak m
eghatározva. 

H
a nem

 új ingatlanban gondolkozunk, kicsit m
áshogyan 

alakulnak az összegek. Egy gyerm
ek (vagy vállalása esetén) 

a használt ingatlanra vonatkozó tám
ogatás 600 ezer forint, 

két gyerm
eknél 1 m

illió 430 ezer forint, három
 gyerm

eknél 2 
m

illió 200 ezer forint, négy vagy több gyerm
ek esetén pedig 2 

m
illió 750 ezer forint. 

Ezzel azonban nincs vége a tám
ogatási rendszer segítségével 

m
egszerezhető forrásoknak. Először is, m

ivel a csok-ot a ke-
reskedelm

i bankoknál lehet igényelni, ezek a pénzintézetek 
elfogadják a gyerm

ekszám
 után járó tám

ogatást egy további 
hitel önerejeként. Vagyis viszonylag kedvező feltételek m

ellett 

további – igaz, visszatérítendő – forrásokhoz juthatunk. Am
i 

igazán felbolygatja az ingatlanhitelezés piacát, az az új lakás 
vásárlásánál felvehető nagyon kedvezm

ényes, kam
at-tám

o-
gatott hitel. Ez három

 gyerm
ek vállalásánál jár, és azt jelen-

ti, hogy újabb 10 m
illió forinthoz juthat az igénylő, am

elyet 
ugyan vissza kell fizetni, de az állam

i kam
attám

ogatás m
iatt 

legfeljebb 3 százalékos kam
attal. 

M
indehhez m

ég egy fontos intézkedés kapcsolódik. A 150 
négyzetm

éternél kisebb lakások, vagy 300 négyzetm
éternél 

kisebb önálló családi házak építése esetén az építés áfáját 27-
ről 5 százalékra csökkentette a korm

ány. Ez pedig azt jelent, 
hogy vagy olcsóbban vásárolhatjuk m

eg az új építésű otthont 
a korábbinál, vagy azt, hogy visszaigényelhetjük a két áfakulcs 
közötti különbséget. Ez a különbség bruttó 20 m

illió forintos 
vételárnál m

egközelíti a három
 és fél m

illió forintot. 

HASZNÁLT VAGY ÚJ?
A lakásárak az elm

últ években a családok vásárlóerejének 
növekedésével, és az ingatlan piac lassú helyreállásával folya-
m

atosan nőttek. A jó hír a lakásvásárlóknak, hogy az ingat-
lanárak bárm

ilyen m
agasan állnak, m

ég m
ost sem

 érték el a 
2008-as válság előtti rekordszintet. 
H

a használt lakásban gondolkodnánk, a következőkkel szá-
m

olhatunk. Egy vidéki nagyváros árait  alapul véve egy 50 
négyzetm

éteres, jó állapotú lakás négyzetm
étere m

eghaladja 
a 200 ezer forintot. Vagyis a vételár nagyjából 11-12 m

illió 
forint körül alakul. Persze ez egy átlag, am

elynél jóval olcsób-
ban és jóval drágábban is találunk ingatlanhirdetést. 
H

a egy fiatal pár két gyerm
ekkel szám

ol, legalábbis a cikkünk 
elején idézett statisztika alapján, csok igénylés esetén 1 m

illió 
430 ezer forintra lehet jogosult. Vagyis a vételár 10 százalékát 
kaphatja m

eg tám
ogatásként. Ez azt is jelenti, hogy további 

forrásokra lesz szüksége. H
a m

egkeresi a legkedvezőbb ban-
ki hitelt, és m

egpróbál a lakásra 10 m
illió forintot felvenni, 

a Bankráció szám
ításai szerint m

ár 4 százalék alatti TH
M

-
m

el is talál hitelt. Ennek törlesztőrészlete 15 évre, havonta 
65 ezer forint körül lesz. Ez a m

ai hitelfelvételi korlátok m
iatt 

azt jelenti, hogy a fiatal pár akkor kaphatja m
eg ezt a hitelt, 

ha a havi nettó jövedelm
e m

eghaladja a 130 ezer forintot. H
a 

m
indketten keresők, ez nem

 lehet m
egoldhatatlan problém

a. 
D

e m
i a helyzet új lakás esetén? N

os, ennél eléggé képlé-
keny a helyzet, m

ert az építőipar m
ég csak m

ost árazza be 
a csok program

ot, sőt, m
ost indul el az első kom

olyabb 
ingatlanberuházások tervezése. Ez azt okozza, hogy nem

 
m

inden új és m
egvásárolható lakás felel m

eg a csok előírá-
sainak. A négyzetm

éter-ár m
indenképpen m

agasabb lesz, 
m

int a használt lakásnál. Egy 54 négyzetm
éteres új otthon 

19,5 m
illió körül kapható m

eg. H
a erre az új lakásokra vo-

natkozó tám
ogatási feltételeket ráhúzzuk, 2,6 m

illió forintos 
tám

ogatást vehetünk fel. Vagyis nagyjából 17 m
illió forint 

forrásunk hiányzik m
ajd. Ekkora hitelt a lakás értékéhez vi-

szonyítva sajnos nem
 adnak a bankok. Az általunk begyűjtött 

ajánlatok 14 m
illiós kölcsönről szólnak. Vagyis a fiataloknak 

szüksége lesz további három
 m

illió forintnyi forrás előte-
rem

tésére. A
 hitel 20 éves futam

idővel 86 ezer forintos 
törlesztőrészlettel jár, am

ihez legalább 172 ezer forintos 
havi nettó jövedelem

szükséges.
M

indez pedig azt jelenti, hogy ingyen nem
 jutunk új la-

káshoz, igaz, azt senki nem
 is várhatja kom

olyan. M
in-

denesetre, ha m
ár m

egszületett a fejünkben a gondolat, 
hogy családot szeretnénk, érdem

es tudni, hogy soha nem
 

volt m
ég ilyen könnyű tám

ogatáshoz jutni az első otthon 
m

egterem
téséhez.

Kotsis M
árk


