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A lakáskasszák több évtizede velünk vannak. Költ-
ségük kevés van, viszont olyan állami támogatást 
kapunk a befizetett tőke mellé, amivel szinte sem-
mi sem versenyezhet. Mégis az a helyzet, hogy a 
lakáskasszába fizetett pénz csak azoknak éri meg, 
akik már az induláskor pontosan tudják, hogy mit 
is akarnak kezdeni a befektetésükkel négy év múl-
va. No és azoknak, akiknek nem az a céljuk, hogy 
ebből vegyenek új lakást. 
A definíció szerint a lakáskassza – akármelyik 
pénzintézet, vagy finanszírozó üzemelteti is – egy 
nagyon szigorúan szabályozott, viszont nagyon 
bőkezűen támogatott megtakarítási forma, ahol a 
befizetéseinket az állam 30 százalékkal toldja meg. 
Persze csak egy határig. Pontosan 72 ezer forintig. 
Ez pedig azt jelenti, hogy évi 240, havonta 20 ezer 
forintos befizetés mellett kaphatjuk meg a maxi-
mális támogatást, és a maximális hozamot is egy-
ben. Persze lehet ennél több is, csak arra már nem 
jár támogatás. És lehet kevesebb is. Lakáskasszától 
függően ezer és 5 ezer forint között van a minimá-
lis havi fizetnivaló. 
Akárhogyan is fizetünk, a hozam akkor a legma-
gasabb, ha 4 éves futamidőben gondolkodunk. A 
Bankráció kalkulátorával bármely konstrukcióval 
is kalkulálunk, az ennél hosszabb futamidő már 
csökkenő teljes hozammal jár. Rövidebb futam-
időt pedig a törvény nem engedélyez. A legna-
gyobb kötöttség – ahogy azt a megtakarítási for-
ma neve is mutatja –, hogy a lakáskasszából kivett 
összeget kizárólag lakáscélra használhatjuk fel. Ez 
lehet vásárlás, vagy felújítás is. De bármilyen kor-
szerűsítésről, átépítésről vagy vásárlásról is van 
szó, nincs szabad felhasználás. Magyarul minden 
egyes elköltött – és támogatott – forintról szám-
lákkal kell elszámolni. 

Van egy befektetési forma, 

ami nem is befektetésre 

való, mégis elképesztő ho-

zamot ad. Bárki belevághat 

havi néhány ezer forinttal 

is, és a végén saját lakóin-

gatlant ígér. De mire való a 

lakáskassza és mire nem? 

És ha olyan jó üzlet, akkor 

miért nem éri meg 

mégsem mindenkinek? 

Kinek való a lakáskassza és 
kinek nem? 
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Hogyan nem lesz 
lakásod?



44   45 

Kotsis Márk

De hogy mit is jelent a 30 százalékos állami támogatás és 
az erre is járó éves hozam, azt érdemes ismét csak egy kal-
kulátorral ellenőrizni. Ha megnézzük a jelenlegi ajánlatokat, 
havi 20 ezer forintos befizetéssel, maximális állami támoga-
tás mellett, négy év alatt 960 ezer forintot fizetünk be. És a 
felvehető összeg ajánlattól függően 2 és 3 millió forint lesz. 
Vagyis a tiszta haszon valahol 200 és 340 ezer forint közöt-
ti. Jól látható, hogy évi 72 ezer forintos, négy év alatt 288 
ezer forintos támogatás mellett ez vajmi kevés betéti kama-
tot jelent. Vagyis a lakáskassza kamata ugyan adómentes, de 
meglehetősen alacsony, alig néhány ezer forint. De még így 
is, az állami támogatással szinte biztos az éves 11 százalék 
feletti hozam. 

DE MIRE JÓ EZ AZ EGÉSZ? 

Elméletileg akár lakásvásárlásra is. Persze 1,3 millió fo-
rintból nem sok lakást vehetünk, azonban azt is érde-
mes tudni, hogy a lakáskasszás megtakarítás mellé elég 
alacsony kamatozású hitelfelvételi lehetőség is jár. Igaz, 
messze nem olyan alacsony, hogy komoly előnyt jelent-
sen a ma már piaci alapon is alacsony 6-8 százalékos Tel-
jes Hiteldíjmutatók között. Ráadásul a lakáskassza mellé 
járó hitel nem is túl nagy összeg. Valódi lakásvásárló erőt 
akkor jelent, ha a család több tagja is megköti a lakás-
kasszát, fizeti a havi 20 ezer forintot. Így már több mint 
5 millió forint rakható össze 4 ember által, ami elégséges 
egy komolyabb lakásra felvehető hitel önerejének. 
A felújításba is sok minden fér. A légkondi beszerelése, a 
fűtésrendszer vagy a nyílászárók cseréje, vagy akár egy 
tapétázás is. Sőt, minden olyan berendezés vásárlása, 
amely alapvetően nem mozdítható ki az ingatlanból. Cir-
kó kazán, beépített konyhaszekrény, vagy akár medence 
az udvaron. Ami viszont korlátoz, hogy a lakáskasszával 
megtakarított pénzt csak akkor használhatjuk fel mind-
erre, ha az ingatlan, amelyet átalakítunk, felújítunk, a mi 
nevünkön van. Ha tehát tudjuk, hogy négy év múlva mit 
szeretnénk kezdeni a saját ingatlanunkkal és ehhez sze-
retnénk takarékoskodni, sőt 30 százalékos ingyen támo-
gatást is kapni, a lakáskassza jó döntés. 

HOGYAN VÁLASSZUNK, 
MENNYIT FIZESSÜNK? 

A helyzet az, hogy teljesen a lakáskassza sincs ingyen. Tör-
vény szerint maximálva van az elkérhető kezelési költség és 
havidíj. Ez legfeljebb a befizetés 1-2 százaléka, van, ahol eny-
nyi sincs. Igazi érvágást a lakáskassza nyitási díja jelenthet, 
amely 25 és 80 ezer forint között van, attól függően, milyen 
hosszú futamidőben gondolkozunk, és hogy akarunk-e a 
felhalmozási időszak végén hitelt felvenni. Szerencsére min-
den évben vannak időszakok, amikor a lakáskasszák akci-
ós kedvezményként elengedik a nyitási díj egy részét vagy 
egészét. A választásunkban azonban további nehézségeket 
jelent, hogy hiába tudjuk, mekkora az optimális futamidő és 
havi megtakarítás, ha azt nem mindenki támogatja. 
Ha például havi 20 ezer forintban és kerek 4 évben – tehát 48 
hónapban – gondolkodunk, mindössze 5 ajánlatot találunk! 
Gyorsan nő az ajánlatok száma, ha bővítjük a futamidőt, és 
jellemzőek a 49, 50 hónapos futamidő. Arra is érdemes oda-
figyelnünk, hogy a legtöbb lakáskassza még erre számítja rá 
az eddig 3, júliustól 2 hónapos zárási időszakot. Merthogy 
az utolsó felhalmozási hónapot követi még 60 nap, amíg 
megkapjuk a pénzt. Vagyis hiába tudjuk, hogy 4 év az op-
timális a hozam maximalizáláshoz, e téren a lakáskasszák 
ajánlatai nem mindig kényeztetnek. 
Vagyis összességében a lakástakarékot legfeljebb 5 évre éri 
meg kötni. A végén a hozamunk szépen néz majd ki, a teljes 
megtakarítás azonban lakásvásárláshoz szerény lesz, ha pe-
dig nincs saját tulajdonú ingatlanunk, akkor a felújításban 
sem tudjuk felhasználni. Mindez azt jelenti, hogy már most 
érdemes 4-5 évre előre célt kitűzni, és annak ismeretében 
indítani csak lakáskassza szerződést. Mert persze a saját 
befizetéseink meglesznek akkor is, viszont ha nincs meg a 
lakáscél, az állami támogatást és annak kamatait elbukjuk. 
Ugyanígy elveszítjük a támogatást, sőt utólag fizetnünk kell, 
ha felvesszük a pénzt, de nem tudjuk igazolni a felhaszná-
lást tulajdoni lappal és számlákkal, amelyek a saját nevünk-
re szólnak. És ekkor marad a négy év alatt befizetett összeg, 
meg némi apró. Mintha csak egy közepes kockázatú befek-
tetéssel pozitív nullára jöttünk volna ki. 


