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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Budapesten a háztartások 60%-a számára nem megfizethetőek az 

albérletek. A statisztikai mutatók gyorsan romló tendenciát mutatnak 

2014 óta. Ezek szerint a V4 országok fővárosai közül Prága után Buda-

pesten a legnagyobb a lakhatási probléma. 

Ennek legfőbb oka, a régiós országokhoz hasonlóan, a lakóingatlan 

beruházások alacsony szintje. Budapesten a 2000-es években átlagosan 

több, mint 9000 új lakás épült, ami a 2010-es évekre évi átlagban 3000 

alá csökkent. Ennek növelése és az üres lakások kezelése (≈12%) nélkül 

a lakhatási válság kialakulása hosszú távon nem kerülhető el. 

A lakhatási válság másik oka az építőipari árak dinamikus növekedé-

se. Az anyagárak 2013 óta 19%-kal emelkedtek, a munkaerő 36%-kal 

drágult. Ezt az okozta, hogy az állami beruházások és a magán irodaépí-

tések elszívták a munkaerőt a lakásberuházások elől. Ennek hatására je-

lentősen drágultak az új ingatlanok, s ezzel párhuzamosan a használt la-

kások is megdrágultak. A nulla közeli betéti kamatok miatt vonzó be-

fektetéssé vált az ingatlan. Így túlkeresletessé vált a lakáspiac, ami to-

vábbi áremelkedést okoz. 2014 óta több, mint kétszeresére drágultak 

az ingatlanok Budapesten. Ezáltal mind a lakáshoz, mind az albérlethez 

jutás nehézzé vált. 

A lakhatási válság enyhítésében sokat segíthet az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok jobb hasznosítása is. 2017-ben a budapesti ön-

kormányzati ingatlanok 21%-a üresen állt.  

Budapest csökkenő népessége mellett is növekszik a kereslet az ingatla-

nokra, részben, mert sok lakás rossz állapotú.  

Az egész évben (legalább 181 napon) kiadott Airbnb-n jegyzett lakások 

aránya Budapesten elhanyagolható (≈0,3%). Kevesebb, mint 3 ezer lakás, 

szemben a 107 ezer üresen álló ingatlannal, vagy a 9 ezer kiadatlan ön-

kormányzati tulajdonú lakással. Az Airbnb-nek ezáltal nincs mérhető 

hatása a lakásárakra és az albérleti díjakra. Ezáltal a restriktív szabá-

lyozása nem segít a lakhatási válság megelőzésében, visszafordításában. 

Továbbá sok szükséges felújítást ellehetetlenítene, mert az Airbnb lakás-

kiadók jelentős hányada a befolyt extra jövedelmet lakása felújítására 

fordítja. 

A kutatás során kirajzolódó megoldási javaslatok  

Állami-önkormányzati lakásépítési projektek indítása, vagy azok támoga-

tása adó- (például ÁFA), építőanyag-, vagy bértámogatással. 

Az építőipari munkaerő termelékenységének javítása. Ez képzéssel és 

gépesítéssel érhető el. 

Továbbá az állami építőipari beruházások időben való egyenletes elosztá-

sa. Így mind a beruházók, mind a munkaerő számára tervezhető jövőt 

biztosíthat az állam. 

Több önkormányzati bérlakás építése, meglévő üres ingatlanok felújítása 

és hasznosítása. 
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1. BEVEZETÉS 
 

„A budapesti lakáspiac helyzete: Kialakulhat-e lakhatási válság?” című kiadvány a legfrissebb statisztikai adatokra támaszkodva és a teljességre 

törekedve mutatja be a budapesti lakhatási probléma természetét, valamint megvizsgálja a válság kialakulásának esélyét. Napjainkban rohamosan 

terjedő probléma, hogy a lakásárak és a lakbérek a jövedelmeknél jelentősen gyorsabban nőnek, így sokan lakhatási szegényekké válnak. Célunk, 

hogy a lakhatási szegénység és a döntéshozók, szakmai szervezetek által gyakran elhangzó okok közötti kapcsolatot feltárjuk. Ilyen például az 

építőipar munkaerőhiánya, a lakhatási célú beruházások alacsony volumene, az alacsony alternatív hozamszint vagy a rövid távú lakás-

kiadási platformok negatív hatása a magánlakásbérlet megfizethetőségére. Így részletes áttekintést adunk a budapesti ingatlanpiacra ható 

folyamatokról, amelyek közül többet számszerűsítünk. Ezt követően már látható, hogy ezen okok némelyike elhanyagolható, mások részletesebb 

kifejtést igényelnek. 

 

Bár a fókuszban mindvégig Budapest van, azonban mivel a lakhatási válság a 2008-as gazdasági világválság óta több országban is fennálló prob-

léma, ezért kis nemzetközi kitekintést is hasznosnak véltünk. Az okok megértéséhez kiadványunk bevezető részében egy rövid történeti áttekin-

tést követően összehasonlítjuk a hazai helyzetet néhány európai országgal. Így teljesebb képet kapunk a magyar helyzetről, alternatív lehetősé-

gekről és veszélyekről. Ezt követően elemezzük a fontosabb, lakhatással kapcsolatban elérhető adatokat, hogy bemutassuk a lakhatási problémák 

jelenlegi állapotát. Majd röviden összefoglaljuk a lakhatási szegénység mérési lehetőségeit és a területtel kapcsolatos vizsgálati eredményeket. 

Illetve megvizsgáljuk a megfizethetőséggel és az ingatlanár változással, lakhatási kiadásokkal kapcsolatos adatokat. 

 

Ehhez, többek között, elemezzük az Eurostat, a 2016-os magyarországi mikrocenzus, a 2015-ös lakásfelmérés, Budapest statisztikai évkönyvei, 

az építőipari évkönyvek, a lakásstatisztikai évkönyvek, valamint az Ingatlanadattár adatait. Emellett a negyedévente megjelenő Statisztikai Tükör 

témánkhoz kapcsolódó (Lakáspiaci árak) fejezeteit, a T-STAR települési szintű és a COICOP adatbázis Budapestre kumulált adatait is felhasz-

náljuk. Továbbá az MNB hitelezéssel kapcsolatos adatait is elemezzük, külön figyelmet fordítva a lakáshitelek és az ingatlanfedezetű hitelek 

adataira. Valamint a NAV adatbázisából a kerületi szintű kereseteket és a GKI vásárlóerő számításait is felhasználtuk a háztartások anyagi lehe-

tőségeinek számszerűsítéséhez.  

 

A nemzetközi kitekintés fejezetben egyrészt a főbb demográfiai mutatókat hasonlítjuk össze a vizsgált országok között, így bevezető jellegű ké-

pet kaphatunk arról, hogy milyen lehetőségei vannak Magyarországnak. Emellett szintén a nemzetközi részben mutatjuk be a nemzetközi szerve-

zetek, például Európai Bizottság, által monitorozott lakásbérlet-megfizethetőségi mutatószámokat, amelyek a lakhatási nehézségekkel küzdők 

arányát mutatják nemzetközi kontextusban. Ezt követően elemzésünket Magyarországra, azon belül Budapestre szűkítjük. Erre vonatkozólag 

egyrészt ismertetjük a lakásbérleti piaccal kapcsolatos legfontosabb adatokat, mint a lakásállomány, vagy az ingatlanok méreti, lakáshasználati 
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jogcím szerinti megoszlását. Illetve bemutatjuk a budapesti lakásbérleti piac harmadát kitevő önkormányzati lakásokról elérhető információkat. 

Ezt követően a fókuszt tovább szűkítjük a hosszú távú magánlakásbérletre, bemutatva visszamenőleges átlagár becslésünket, és annak viszonyát 

a rendelkezésre álló jövedelmekhez. Ezáltal több szempontból, több mérőszám segítségével világítjuk meg a lakásbérlés megfizethetőségét, 

és pontos képet kapunk az elmúlt évtizedben kialakult megfizethetőségi problémákról. Az utolsó fejezetben a kialakult megfizethetőségi 

probléma okait tárjuk az olvasók elé, mintegy választ adva a közbeszédben jelenleg is meghatározó, ezzel kapcsolatos felvetésekre. 

 

Az elemzés kiindulópontjának a 2008-as évet választottuk. Ez egyrészt azért kézenfekvő, mert a legutóbbi válságot megelőzően a lakhatási vál-

ság nem volt meghatározó, továbbá véleményünk szerint a lakhatási válság okai világ szinten a globális válságkezelési automatizmusok. Ilyen 

automatizmus az alacsony kamatszint, a munkaerő nemzetközi (és belföldi) áramlása, valamint az állam (és az EU) építőipari kapacitásokat ter-

helő gazdaságösztönző beruházásai. Fontosnak tartjuk a válságkezelés ingatlan- és lakhatási árakra vonatkozó következményeinek megismerését 

ahhoz, hogy a probléma kezelhető legyen és a jövőben ezekkel a már várható következményekkel kalkulálhassanak a döntéshozók.  

 

A lakhatási nehézségek lehetséges okai 

 

 
Forrás: GKI szerkesztése 
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2. A MAGYAR LAKÁSPIAC HELYZETE 
 

A magyar lakáspiac történeti áttekintése a rendszerváltástól (1989) napjainkig
1
: 

 
 1995: a szociálpolitikai támogatások megemelése új lakások esetében 

 1996 lakástakarék-pénztárak megjelenése 

 2000: önkormányzati bérlakás építési program, kedvezményes forint lakáshitelek  

 2004: szocpol emelése, Fészekrakó Program fiataloknak. A devizahitelezés felfutása 

 2008: a gazdasági válság hatására a lakhatási problémák felerősödnek, megindulnak a kilakoltatások, a deviza és forint lakáshitelek 

törlesztőrészletei jelentősen emelkednek. 

 2011: végtörlesztés lehetősége, Nemzeti Eszközkezelő megalapítása (5 év alatt 32 ezer lakás felvásárlása), árfolyamgát bevezetése 

 2015: CSOK bevezetése 

 2016: új lakás ÁFA csökkentése 27%-ról 5%-ra 

 2018: CSOK kiterjesztése 

                                                                 
1 Bővebb történet összefoglalást a függelék tartalmazza a 2. világháborútól napjainkig 
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1. Épített lakások száma Magyarországon (db, 1960-2018) 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Lakástámogatási 

rendszer 
bevezetése 

Lakástakarék 

pénztárak 
elindulása

Lakáshitelek 

kamattámogat
ásának 

bevezetése

Devizahitelezés 

jogi 
lehetőségének 

bevezetése

Devizahitelezés 

felfutásának 
kezdete

Fészekrakó 

program

Előtörlesztés 

devizahiteleseknek

Nemzeti 

Eszközkezelő 
Zrt.

CSOK 

bevezetése

 
Forrás: KSH 

A lakásépítések 1977-ben érték el a 100 ezer db-os csúcsértéket. Ezt 

követően folyamatos mérséklődés volt megfigyelhető a 90-es évek ele-

jéig. Napjainkig több kormányzati intézkedést hoztak a lakásépítési piac 

fellendítése érdekében. Ezek mérsékelt sikerrel jártak: egy-két év után 

ismét csökkent az építések száma. A nem kormányzati intézkedések 

közül kiemelendő a devizahitelezési csapdahelyzet, melynek következ- 

tében sok család veszítette el ingatlanát. A devizahiteles kérdést 

kormányzati „akciókkal” próbálták megoldani (árfolyamgát, vég-

törlesztés, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. létrehozása). Ezt követte a 

CSOK bevezetése és kiterjesztése, ami a családosokat célozta 

meg. A részletes történeti áttekintést a függelék tartalmazza. 
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A következő fejezetben bemutatjuk Magyarország lakhatási helyzetét a közép-kelet-európai országokkal összehason-

lítva. A főbb megállapítások a következők: 
 

 A lakhatási válság a (nagy-) városokra jellemző. Magyarországon régiós viszonylatban a városi lakosság aránya 

magas, de Közép-Kelet-Európában is egyre többen laknak városban, ennek hatására nő a lakáshiány. 

 Egyre többen kényszerülnek albérletbe a növekvő lakásárak miatt. A tulajdonosok aránya Magyarországon a V4 át-

lagot meghaladó mértékben csökkent. 

 A legnehezebb helyzetben a lakást bérlők mellett a lakáshitelesek vannak. A lakáshitelesek aránya a régiós ten-

denciákkal szemben Magyarországon csökkent. A megszorult lakáshitelesek aránya is jelentősen javult 2015-re a de-

viza lakáshitel válság kezelésével. 

 Sokan szenvednek a növekvő felújítási költségek miatt. Sokan rossz állapotú lakásban kénytelenek élni. 

 Fontos továbbá a piaci áron bérlőktől elkülöníteni a nyomott áron bérlőket. A piaci áron bérlők aránya Magyarorszá-

gon az elmúlt évek növekedése miatt magas, de nem kiemelkedő. Ennek fő oka a lakások korábbi privatizációja, és az 

önkormányzati ingatlanok alacsony száma. Azonban a piaci áron bérlők Magyarországon vannak régiós szinten az 

egyik legrosszabb anyagi helyzetben. 

 Nem csak az anyagi nehézségek jelentenek lakhatási nehézséget. Gyakori probléma a túlzsúfoltság. A lakásárak nö-

vekedése miatt sokan képtelenek megfelelő méretű lakásba költözni annak ellenére, hogy Magyarország gyorsan 

csökkenő népességének következtében az egy háztartásra jutó lakosságszám a régióban Ausztria után a legalacso-

nyabb.  
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2.1 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  
 

2. A városias településeken élők aránya (%), 2009-2018 
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Forrás: Eurostat 

 

 

Az urbanizáció foka és minősége alapvető hatással 

van a lakhatásra, illetve az ingatlanárakra. Általában 

véve a nagyvárosokban (és különösen a fővárosok-

ban) a lakásvásárlás, illetve annak fenntartása na-

gyobb terhet jelent, mint a falvakban, vagy a kisebb 

településeken. Ennek oka a városokban elérhető ma-

gasabb jövedelem, a több munkaalkalom, ami vonzza 

a betelepülőket. Ez túlkereslethez vezet, ami a nö-

vekvő ingatlanárakban csapódik le. 

 

A továbbiakban a Visegrádi 4-ek (V4) mellett két 

szegényebb (Románia és Bulgária) és két gazdagabb 

(Ausztria és Szlovénia) EU tagállam adatait hasonlít-

juk össze. A vizsgált 8 ország közül Romániában és 

Szlovéniában a legalacsonyabb a városias települése-

ken élő lakosság aránya (rendre 54%). Ezzel ellentét-

ben ez az arány Bulgáriában a legmagasabb, 2018-ban 

meghaladta a 68%-ot. 

 

Magyarország e mutató szempontjából a második he-

lyet foglalja el (67%). A vizsgált időszak során ezt a 

tömeges várossá nyilvánítás okozta. 
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2.1 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  
 

3. A lakástulajdonosok aránya a teljes népesség arányá-

ban (%), 2009-2017 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BG CZ HU AU PL RO SL SK
 

Forrás: Eurostat 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: 

Lengyelország, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

A lakástulajdonosok és a lakásbérlők aránya meghatározó 

lehet egy-egy ország ingatlanpiacára. A stabil bérlői réteg 

újabb, „spekulatív” lakásépítéseket válthat ki, amennyiben a bér-

leti díjak ezt vonzóvá teszik. Ezzel a munkaerő mobilitás is erő-

södhet, ami térbeli átrendeződést okozhat: a jobban prosperáló 

települések népessége nőhet, a kevésbé „piacképeseké” ellenben 

csökkenhet. Az egyes országoknál a lakástulajdon arányát több 

tényező is befolyásolja, ezek: 

 

1. kulturális, társadalmi szokások, történelmi adottságok, 

2. gazdasági fejlettség, 

3. jövedelmi helyzet, 

4. a kisebb települések lakosságmegtartó képessége, 

5. a települési szolgáltatási színvonal belső eltérései stb. 

 

A vizsgált 8 ország közül kiemelkedően alacsony a lakástulajdon 

aránya Ausztriában, ami az ingatlanárak magas szintjére vezethe-

tő vissza. Romániában a lakosság több, mint 95%-a birtokol saját 

ingatlant, s nem sokkal marad el ezen aránytól Szlovákia sem 

(2017: 90%). Mindkét esetben a reprivatizáció az ok. Magyaror-

szágon szintén magas volt az induló érték (2009: 90%), azon-

ban 2012-től mérséklődés tapasztalható (2017: 85%), ami a lakás-

hitelek „bedőlésének” és a kivándorlás növekedésének eredmé-

nye. Ez utóbbi esetben a kivándorlók egy része bérleményként 

hasznosítja korábbi lakását. 
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2.1 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

 

4. A lakáshitellel rendelkező lakástulajdonosok aránya a 

teljes népességben (%), 

2009-2018 
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Forrás: Eurostat 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: 

Lengyelország, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

Kedvezőnek tűnhet első látásra, ha magas a lakástulajdon aránya, 

mivel az a lakosok gazdagságára utal. Érdemes azonban mélyeb-

ben megvizsgálni a kérdést, mivel nem lényegtelen, hogy az adott 

ingatlanhoz önerőből, öröklésből, vagy hitelezés segítségével ju-

tott hozzá a tulajdonos. Magyarországon ugyanis pontosan a la-

káshitelezés (különösen, de nemcsak a devizahitel) idézte elő 

(többek között) a lakhatási válságot. 

 

A legmagasabb lakáshitel aránnyal (a lakástulajdonosok 25%-

ának van lakáshitele) rendelkező állam éppen az az ország, ahol a 

népesség arányában a legalacsonyabb a lakástulajdon aránya, 

Ausztria. A legalacsonyabb lakáshitel aránnyal rendelkező ország 

Románia és Bulgária (a lakástulajdonosok kevesebb, mint 3-4%-

ának van lakáshitele). Lengyelország és Szlovákia esetében 12% a 

mutató értéke, ugyanakkor a korábban hasonló értékkel rendelke-

ző Szlovákiában 2017-re 16%-ra ugrott az arány. 

 

Magyarországon a hitellel rendelkező lakástulajdonosok ará-

nya (2018: 16%) folyamatosan mérséklődött a 2008 után kiala-

kult válsághelyzetnek köszönhetően. Az arány (előbb a végtör-

lesztés miatt, majd az eszközkezelő megjelenésének köszönhető-

en) 2014-ig gyorsan mérséklődött, majd a korábbi, 10-15 éves 

lejáratú hitelek kifutásával tovább javult a helyzet. Ugyanakkor 

2018-tól élénkül a lakáshitelfelvételi kedv, ami megfordíthatja a 

folyamatot. 
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5. A lakásbérlők aránya a teljes népességhez képest (%), 2009-

2018 
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Forrás: Eurostat 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: Lengyelor-

szág, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

 

A lakhatási válság kialakulásának egyik oka a lakást 

bérlők magas vagy növekvő aránya a népességen be-

lül. Sok esetben a lakásbérlésre fordított havi kiadások 

megegyeznek, vagy meg is haladják az adott ingatlanra 

felvehető jelzáloghitel törlesztőrészletét, így megéri kia-

dás céljából ingatlant vásárolni. 

 

A legmagasabb arányban az osztrákok bérelnek ingat-

lant, az utóbbi években 45%-uk bérli a lakását. Ez nem 

meglepő, mivel korábban láthattuk, hogy itt az ingatlan-

tulajdonlás a legkevésbé jellemző. A legalacsonyabb 

bérlési ráta Romániában van, kevesebb, mint 3%. Szlo-

vákiában 10%, Lengyelországban és Bulgáriában 16-

17%, Csehországban és Szlovéniában 21-25% a megfele-

lő arány. 

 

Magyarország a vizsgált 8 ország közül a harmadik leg-

alacsonyabb arányt (kb. 15%) mutatja. Ugyanakkor az 

elmúlt évek 5 százalékpontos növekedése aggodalomra 

adhat okot, s arra utal, hogy sokan képtelenek a saját 

tulajdonú ingatlan fenntartására. 
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6. A piaci áron lakást bérlők aránya a lakásbérlőkhöz képest (%), 

2009-2018 
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Forrás: Eurostat. 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: Lengyelország, 

RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

Amennyiben a piaci áron bérlők arányát nézzük a tel-

jes albérlői körön belül, úgy jól látható, hogy Szlová-

kiában a bérbeadások több, mint 80%-a piaci ára-

kon történik. Ezt követi Csehország, ahol az albérle-

tek kb. 74%-a piaci áron kerül kiadásra jelenleg, míg 8 

éve még csak 23% volt az arány. Ausztria szintén ki-

emelkedik a vizsgált 8 ország közül, mivel folyamato-

san magas szinten volt a ráta (65% körül). A legala-

csonyabb szintet Bulgária mutatja (19%). A többi or-

szágban 24-33% között mozgott a piaci lakbért fizetők 

aránya. 

 

Magyarországon a ráta emelkedő tendenciát mutat. 

Míg 2009-ben csupán 22% fizetett piaci árat bérlemé-

nye után, úgy 2018-ra ez 35%-ra emelkedett. Ezt a 

befektetési célú lakásvásárlók számának növekedése 

okozhatja, amely vásárlók piaci stratégiája a hosszú 

távú lakáskiadás. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a 

vizsgált időszak alatt több, a fehéredést segítő szabá-

lyozás jött létre. Az ingatlanár emelkedés hatására a 

piaci lakbérek aránya várhatóan tovább emelkedik a 

következő években. 
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7. A lakhatási költségek okozta túlterheltség a teljes né-

pességhez arányában (%) 2009-2018 
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Forrás: Eurostat 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: 

Lengyelország, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

A lakhatási költségek okozta túlterheltséget az Eurostat azon ház-

tartásokra vonatkoztatva értelmezi, amelyek esetében a háztartás 

teljes elkölthető jövedelmének 40%-át meghaladják a lakhatási 

célú kiadások. 

A lakhatási költségek okozta túlterheltség Romániát sújtotta a 

leginkább a vizsgált időszakban. A probléma tetőzése 2012-ben 

volt, akkor a lakosság több, mint 17%-a küzdött lakhatási problé-

mával. Ezt követően 2018-ig az érték 10%-ra mérséklődött (ami a 

dinamikus béremeléseknek is köszönhető). Romániától a vezetést 

Bulgária vette át 2016-tól (jelenleg már minden hatodik embert 

érintett ez a probléma). A legalacsonyabb arányban a szlovákokat 

viseli meg a lakhatási költség (2014-ig növekedés (7%-ig), majd 

mérséklődés volt (5%-ig)). A többi ország értékei az 5-10%-os 

sávban találhatók. 

Magyarországon a válságot követően egészen 2012-ig emelkedett 

az arány, melyet az árfolyamgát és az egyéb devizahiteles „segí-

tő” csomagok később mérsékeltek. Ez is jól mutatja, hogy a la-

káshitelesek helyzete kiemelt fontosságú a lakhatási szegénység 

tárgyalásakor. A dinamikus keresetemelkedés, a nyugdíjak reálér-

tékének növekedése és a rezsiköltségek befagyasztása kedvezően 

hatottak a lakhatási költségekre, így 2018-ra 10% körüli szint 

alakult ki.  
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8. A lakhatási költségek okozta túlterheltség azok 

körében, akik saját ingatlanukat hitelből vásárol-

ták (%), 2009-2018 
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Forrás: Eurostat.  

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, 

PL: Lengyelország, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

A lakhatási kérdés kevésbé releváns azok körében, akik saját ingatlan-

nal rendelkeznek, s ezt önerőből érték el, vagy örökölték. Annál in-

kább releváns azon tulajdonosok körében, akik hitelt vettek fel az in-

gatlan megszerzéséhez. 

 

A legnagyobb arányban Románia küzdött a vizsgált időszak alatt a 

lakhatási költségek okozta nehézségekkel ebben a körben. Ez idő alatt 

alkalmanként a tulajdonosok 40%-ának okozott nehézséget hitellel 

sújtott saját ingatlanát fenntartani. Szlovákiában 33%-ról 9%-ra esett a 

mutató értéke. A dinamikus jövedelememelkedésnek köszönhetően 

2018-ra 1-6%-os sávba esett vissza a ráta az országok zömében. 

 

A magyarországi folyamatok is beleillenek a régiós tendenciákba. 

Az emelkedés a mutatóban a válság utáni időszakban kezdődött, s 

ekkor a probléma a lakáshitelesek 32%-át érintette. 2015-re 12%-ra, 

2018-ra 9%-ra esett az arány. Ezt a régió többi országához hasonló 

okok magyarázzák. Ezek a csökkenő kamatkörnyezet és a szigorodó 

jövedelemarányos megfelelőségi szabályozások a lakáshitelezésben. 

Bár az alacsony arány önmagában kedvező, azonban a kiváltó okok 

(mint később látni fogjuk) a lakhatási problémák egyik fő okozója. Az 

alacsony kamatszint az ingatlanár növekedés legfőbb mozgatórugója, 

a szigorú szabályozás miatt pedig a potenciálisnál jelentősen kevesebb 

a lakáscélú beruházás. 
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9. A lakhatási költségek okozta túlterheltség azon albérlők 

körében, akik piaci áron bérlik az ingatlant (%), 2009-

2018 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BG CZ HU AU PL RO SL SK
 

Forrás: Eurostat. *. 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: Len-

gyelország, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

 

 

 

Nem meglepő módon, a piaci áron bérlők helyzete a legrosz-

szabb a különböző lakhatási jogállások közül. A lakhatási 

túlterheltség aránya a körükben a vizsgált országok között 

esetenként meghaladta az 50-70%-ot is. 

 

Romániában ezen probléma is a régióból kimagaslóan jelent-

kezett. Míg azonban a régiós helyzet e tekintetben stagnált, 

vagy néhány esetben még romlott is, addig Romániában a 

válságot követően látványos fejlődés ment végbe. Így mára 

kedvezőbb aránnyal rendelkeznek, mint az új sereghajtó Bul-

gária, vagy éppen Magyarország. Ezen 3 ország 50% körüli 

értékétől jelentősen jobb a többi vizsgált régiós ország a ma-

guk 15-30% körüli értékükkel. 

 

Ezek alapján a piaci árat fizetni kényszerülő lakásbérlőket 

egyre nehezebb helyzetbe hozza a lakbéremelés, amire 

Magyarország (2018-as érték: 48%) eddig kevésbé tudott 

reagálni. 



 

 

17  

2.1 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  
 

 

10.  Az egy háztartásra jutó lakosszám 2009-2018 

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BG CZ HU AU PL RO SL SK
 

Forrás: Eurostat 

BG: Bulgária, CZ: Csehország, HU: Magyarország, AU: Ausztria, PL: Lengyelor-

szág, RO: Románia, SL: Szlovénia, SK: Szlovákia 

 

 

Az egy háztartásra jutó lakos szám az egy főre jutó privát 

tér egyik közelítése. Gyakran használt mutatója a lakha-

tási minőségnek. Minél kevesebben élnek egy háztartás-

ban, annál több tér jut egy emberre, annál kisebb valószí-

nűséggel lesz túlzsúfolt az ingatlan.  

Az egy háztartásra jutó lakos szám a vizsgált idő-

szakban minden egyes országban mérséklődött. Ez 

magyarázható a csökkenő népességgel, a növekvő ingat-

lanszámmal, az üres ingatlanok arányának csökkenésé-

vel. Továbbá azzal is magyarázható, hogy a különböző 

generációk, akik korábban együtt laktak, azok szét tudtak 

válni, így alakítva saját háztartást. 

Szlovénia 2011-ig vezette a rangsort, akkor majdnem 2,9 

ember tartozott átlagosan egy háztartásba. Ezt követően 

Lengyelország és Szlovákia vette át a vezetést az időszak 

végéig 2,8 fővel. Ennél „konzervatívabbak” csupán az 

osztrákok voltak, ahol (a jóval nagyobb lakhatási prob-

lémák ellenére) kevesebb fő (2,2) volt egy háztartásban. 

A magyar háztartások nagysága a közel 10 év alatt 2,6 

főről 2,3-ra mérséklődött. Így Magyarország jelenleg a 

második legalacsonyabb értékkel rendelkezik. Így itt az 

egyik legkisebb a túlzsúfoltság kockázata a gyors népes-

ségfogyás következtében. 
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A következő fejezetben a budapesti lakáshelyzetet mutatjuk be. Főbb megállapítások a következők: 
 

 A 2008-as válságot követően nem épült kellő számú új ingatlan. Főként ennek a következménye az ingatlanár nö-

vekedés. 

 A Budapesti ingatlanok szobaszám szerinti növekedése nem volt elég az alacsony építésszám ellensúlyozására. 

 A lakhatási szegénység elsősorban a lakást bérlőknél jelentkezik. Budapesti arányuk az elmúlt évtizedben jelentő-

sen nem változott. 

 A kialakult lakhatási nehézségek enyhítésére alkalmas lehet egy jól működő önkormányzati lakáspolitika. 

 Budapesten a lakhatás megfizethetősége az elmúlt években minden szokásos mutató szerint romlott.  

 Ennek okaira több párhuzamosan létező magyarázat létezik, amelyeket a 3.4 alfejezetben vizsgálunk. Ezek a követke-

zők: 

o A nulla közeli kamatszint miatt növekvő az ingatlanbefektetés állománya. 

o A városokra koncentrált ingatlanbefektetések miatti urbanizáció erősödik. 

o Az időben koncentráltan jelentkező állami beruházások felszívják az építőipari kapacitásokat. 

o Lassan reagál az építőanyag gyártás a kereslet felfutására, ami drágítja az építkezéseket. 

o Az állami támogatás és szabályozás nem tudja kellő mértékben ösztönözni a lakásberuházókat. 

o A lakóingatlan beruházási részarány a 2008 és 2013 között a felére esett vissza, de 2017-ben sem haladta meg a 

2008-as részarány 70%-át. 

o A teljesítmény 2012 után drasztikusan esésnek indult, ami az elmúlt évek fokozatos javulását követően sem ha-

ladja meg a válság előtti szint 62%-át. 

o Magas külföldi bérek miatt munkaerő-elvándorlás van. Ez gyors béremelkedést váltott ki. 

o Az előző két ponttal ellentétben az építőipari foglalkoztatottak száma „mindössze” 12%-kal csökkent a 2000-es 

évek átlagához képest. 

 Ahogy a fejezetben bemutatjuk, az okok többsége valós, azonban a válságban való szerepük nagyon különböző. 
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3. A BUDAPESTI LAKÁSPIAC HELYZETE 
Demográfiai adatok  
Budapesten 1,75 millió fő (Magyarország 18%-a) élt 2018-ban, ami közel 8 ezer fővel kevesebb, mint a 2015-ös lakosság. A népességfogyásból 

adódóan a népsűrűség mérséklődött. Budapesten átlagosan 3,4 ezer fő élt egy négyzetkilométeren, ami nagyon hasonló Varsó népsűrűségéhez, 

azonban meghaladja Prága 2,5, vagy Pozsony 0,9 ezer fő per négyzetkilóméteres értékét. Magyarországon 4 millió 21 ezer háztartás volt 2016-

ban, melyből 835 ezer (21%) Budapesten található, tehát az egy háztartásra jutó emberek száma Budapesten elmarad az országos átlagtól. Ösz-

szességében a háztartások 66%-ában családok éltek, a háztartások további 33%-a többnyire egyedülállókból állt. A háztartások aprózódása a 

lakásigény növekedését vonja maga után. 

A lakások néhány jellemzője  
A 2016-ban a lakásállomány 4 404 518 volt. A lakásállomány 21%-a Budapesten, 52%-a más városokban, 28%-a községekben található. Magya-

rországon a lakott lakások közel 66%-a tégla, 14%-a panel, 13%-a vályog falazattal rendelkezik. Ugyanezen adatok Budapestre rendre: 70, 24 és 

0,3 százalék (illetve kb 5% öntött beton). Ezek közül a panellakások időben koncentráltan épültek a szocializmus korai éveiben, így azok 

teljeskörű felújítása esedékes, amelyre a panelprogramok reagáltak is. A felújítás elmulasztása a tömeges substandard kategóriába való soro-

lódást vonja maga után a következő évtizedben. 

A lakásállomány tulajdon és használati mód szerint  

A lakott lakások 98%-a magánszemély, 1,3%-a települési önkormányzat, 0,5%-a egyéb intézmény, szervezet tulajdonában volt. Budapesten, a 

megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban az átlagértéket meghaladó a nem magántulajdonú lakások részesedése, arányuk Budapesten 

3,3%. A lakók 90%-a tulajdonosként, 8,3%-a bérlőként, 1,4%-a más jogcímen élt a lakásban hazánkban, míg a fővárosban a tulajdonosok ará-

nya 84%, a bérlőké 14,1%, az egyéb jogcímen lakóké 1,9%.  

A lakások és lakóik, laksűrűség  
Száz lakott lakásra átlagosan 249 lakó jutott 2016-ban. Mivel a népesség és a lakott lakások száma is csökkent, így a lakósűrűség számottevően 

nem változott. Budapesten a legalacsonyabb a lakósűrűség, ott csupán 215 fő él száz lakásra vetítve. Ez a folyamat a csökkenő Budapesti népes-

ség mellett is növekvő lakásigényhez vezetett. 



 

3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

 

 

11. A budapesti lakásállomány, az új építések és a 

megszűnések  alakulása (darab), 2000-2017 

 

A lakásárak, és azon keresztül a magánlakás bérleti árak egyik leginkább 

lényeges tényezője a piaci kínálat. Ezt pedig leginkább a lakásállomány 

változása mozgatja. Az állomány növekedése értelemszerűen az árak 

csökkenésén, a lakásállomány szűkülése pedig az árak növekedésén ke-

resztül hat. 

 

A budapesti lakásállomány a 2000-es 821 ezerről 2017-re 916 ezerre 

nőtt., ami éves átlagban közel 0,6%-os gyarapodás. Ezzel párhuzamosan 

Budapest lakónépessége kis mértékben csökkent is (éves átlagban 0,1%-

kal). Így az egy főre jutó lakótér nőtt, az egy háztartásra jutó lakosok 

száma mégis csökkent. A lakásállomány bővülését az új lakásépítések 

okozzák, míg szűkítőleg hatottak a lakásmegszüntetések, a bontások. A 

megszűnt lakások száma a teljes vizsgált időszak alatt alacsony maradt 

(összesen 11,3 ezer lakás szűnt meg 18 év alatt), a kiugró értékeknek 

pedig nincs ok-okozati kapcsolata a makrogazdasági fundamentumokkal. 

Ezzel szemben a válságot megelőzően és az alatt is sok lakást adtak át 

(2000 és 2010 között 86,7 ezer lakás épült). 2010 után azonban az át-

adott lakások mennyisége jelentősen elmaradt a válságot megelőző 

szinttől (2011-17 között 16 ezer lakásátadás történt). Kisebb felfutás 

2016-tól látható, azóta évi 2,8 ezer lakás épül. Ezt a folyamatot gyakran 

említik a lakhatási szegénység elterjedésének, a lakásár emelkedés egyik 

fő oka ként, ami a KSH adatai alapján kétségtelenül igaznak bizonyul. 

 

 
 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

12. A 2008 és 2017 között épített lakások aránya 

2008-as kerületi lakásállományhoz viszonyítva 

Ahogy már korábban említettük, az ingatlanárak növekedésével szemben a 

leghatékonyabb védekezés az ingatlanállomány bővülése. Értelemszerűen 

minél nagyobb a lakáskínálat, annál alacsonyabbak az árak. 2008 és 2017 

között jellemzően nem a magasabb ingatlanárakkal rendelkező területeken 

történtek beruházások Budapesten belül, hanem az eredetileg is alacsonyabb 

ingatlanárakkal rendelkező kerületekben. Ilyenek Pest külső kerületei és a 

belváros korábbi zsidónegyede (7. kerület belső része), valamint a korábban 

kedvezőtlen megítélésű kerületek (8. és 9. kerület bizonyos részei). 

 

A kiemelt időszakban Budapesten az átlagos épített lakásszám 4,2 ezer volt, 

azonban meglehetősen egyenlőtlen eloszlásban, mert 2010-et követően egyet-

len évben sem sikerült meghaladni Budapesten ezt az átlagot. A legnagyobb 

kerületek jól mutatják a beruházási kedv romlását. A 11. kerületben például 

2007 és 2010 között éves átlagban az átadott lakások száma közel 4-szerese a 

2011 és 2017 közötti átlagos állománynak. A 13. kerületben ugyanez az arány 

6-szoros, míg a 10. kerületben 8-szoros. Ez jól mutatja, hogy a kormányzat 

nem tudta a gazdaság ciklikusságát ellensúlyozni ezen időszak alatt. 

 

Az okok eltérőek. A külső pesti kerületekben a beruházások jellemzően 

piaci alapon történtek. A belvárosból a megnövekedett ingatlanárak miatt 

kiszorultak a háztartások a külső kerületekbe, ahol a kínálat növekedése szük-

ségszerű volt. Ezzel szemben a belső kerületek rehabilitálása és a 

dzsentrifikálódás politikai akarat következtében valósulhatott meg. Az 

egyik leghíresebb projekt a 9. kerületben a Corvin negyed rehabilitálása volt, 

ami a korábbi szegénynegyed egy részét felszámolta. 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

13. A budapesti lakások méret szerinti megoszlása 

(2017) és az adott évben épült lakások szobaszám 

szerinti megoszlása (2008-2017) (%) 

 

Az új lakóingatlanok méret szerinti megoszlása annak a függvénye, 

hogy a háztartások mekkora méretű lakásokat engedhetnek meg ma-

guknak jövedelmük alapján, illetve a használt lakások piacán miből van 

kínálat. Amennyiben a lakásméretek csökkennek, az vagy abból adó-

dik, hogy a lakások megfizethetősége romlik, vagy a háztartások mére-

te csökken, így kisebb lakásra van szükség. Egy másik befolyásoló 

tényező a beruházók számára a szabályozás generálta kereslet. Ilyen 

például Magyarország esetében a CSOK, amely jelentős mértékű ked-

vezményeket tesz elérhetővé, azonban a támogatás igénybevételének 

feltételei között szerepel a megvásárolandó lakásra való méretbeli elő-

írás. 

 

2017-ben Budapesten a két szobás lakások a teljes állomány 39%-át 

tették ki, amit a három szobás lakások követtek 27%-kal. Az egyszobás 

lakások aránya 18%, a négyszobás lakások aránya pedig 15%. volt. Az 

újonnan épített lakások tekintetében csak a 3 szobás és annál kisebbek 

építésszámára van elérhető adat. Ezek alapján a garzonok száma 

csökkent, miközben a hangsúly a közepes, CSOK-kompatibilis mé-

retkategóriára helyeződött át. A két szobás lakások átlagos részese-

dése a vizsgált körből 45%, a három szobásoké pedig 37% volt a 2008-

17 közötti időszak alatt. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

14. A budapesti lakásállomány méret szerinti megoszlá-

sa (2011, első ábra és 2016, második ábra) 

 

Az új építésű lakóingatlanok méret szerinti megoszlása egy olyan 

indikátor, ami jól reagál mind az ingatlanok, mind a magánbérletek 

megfizethetőségben bekövetkezett változásra. A logikus várakozás az, 

hogy ha a lakások és a lakásbérletek ára nagyobb mértékben növekszik, 

mint a bérek, tehát a megfizethetőség romlik, akkor arra a vásárlók egy 

része az igények „rontásával” reagál, aminek egyik megjelenési formá-

ja a kisebb lakások iránti kereslet növekedése. Ezt természetesen a be-

ruházók is felismerik és reagálnak rá.  

 

A 2011-es és a 2016-os méret szerinti megoszlást összehasonlítva azt 

láthatjuk, hogy a Budapesten jelentős átalakulások történtek. A garzo-

nokról a hangsúly jelentős mértékben a másfél-két szobás lakásokra 

helyeződött át, miközben a két és félszobás, illetve nagyobb lakások 

aránya nem változott. Ez azt mutatja, hogy míg a felső, és felsőközép-

réteg relatív megfizethetőségi képessége nem változott, addig a közép-

ső és alsóbb társadalmi osztályok ingatlan megfizethetőségi képes-

sége romlott.  

 

Ennek oka egyrészt az emelkedő építési költségeket is tükröző árrob-

banás az új építésű lakások piacán, másrészt a lakáskeresők jövedelmé-

nek ettől elmaradó növekedése. A hazai keresetszint igen alacsony a 

megfelelő minőségű és méretű lakások árához képest, így az eltérő 

kereset és ár dinamikák szűkítik az elérhető kínálatot a legtöbb bérből 

és fizetésből élő esetében. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

15. A budapesti háztartások megoszlása lakáshasználati 

jogcím szerint  

2011 (első ábra) és 2016 (második ábra) 

 

A háztartások azon döntése, hogy az ingatlant tulajdonolja vagy bérelje 

egy, az előzőnél összetettebb kérdés. A közgazdászok az ingatlanvásár-

lást, mint piaci tranzakciót, hajlamosak befektetési döntésként kezelni, 

amelyet a háztartások az elérhető hozamok megfontolását követően 

hoznak meg. Ezzel szemben a KSH 2019-es, a témában megjelent fel-

mérése szerint a lakásbérlés oka a legritkább esetben, mindössze az 

esetek 3%-ában szabad döntés kérdése (az albérlők 3%-a nem akar 

saját tulajdonú lakást). Ez minden bizonnyal a nemzetközi összehason-

lításban magas tulajdonlási aránnyal függ össze. A saját lakást sokan 

egy "élethez szükséges minimumként" kezelik, ami más országoktól 

eltérően speciális esetté teszi a magyar lakáspiacot. Ennek oka részben 

az, hogy a tulajdon magas aránya miatt sokan várhatják, hogy 

örökölni fognak lakóingatlant, amibe beköltözhetnek, vagy annak 

eladásával szerezhetnek egy másik lakást.  

 

Ebben a kontextusban azonban feltételezhetjük, hogy a tulajdonlási 

arány csökkenése mind Magyarországon, mind Budapesten a megfizet-

hetőség romlásának következménye. Az albérlők jellemzően rosszabb 

anyagi háttérrel rendelkeznek, nagy arányban diákok (albérlők 13%-a), 

függetlenedő fiatalok (albérlők 22%-a) vagy válás okán albérletbe 

kényszerült emberek (albérlők 15%-a). Sokan munkahelyük elérhető-

sége miatt bérelnek lakást (28%). Ők jellemzően olyan vidékiek, akik 

nem tudnak lakást vásárolni egyelőre. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.1 BUDAPESTI ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

16. Budapesti lakáspiaci tranzakciók száma (jobb ten-

gely) és megoszlásának aránya, 2007-2018 

Az ingatlanpiac az egyik leginkább konjunktúra érzékeny piac. A 

lakáspiaci tranzakciók számának növekedése az ingatlanok jobb megfi-

zethetőségének, a kedvezőbb hitelkonstrukcióknak és a kilátások javu-

lásának az eredménye. Ezért jó konjunktúrában magas, rosszban ala-

csony a tranzakciószám.  

 

2007 3. negyedévében (18 ezer felett) tetőzött a mutató értéke, ahogy 

az újépítésű ingatlanok tranzakciójának száma is. Az új tranzakciók 

aránya azonban nem ekkor, hanem 2009 második negyedévében volt a 

legmagasabb 20%-os aránnyal. Ez jól mutatja, hogy a válság hatására a 

megkezdett lakásberuházások jelentős mértékben nem álltak le.  

 

A válságot követően a tranzakciószám mélyponton volt, aminek oka a 

kereslet hiánya és a spekulációs kilátások romlása volt. A gazdasági 

környezet javulásával és a csökkenő kamatszintek miatt az ingatlan 

2013-tól vonzó befektetési forma lett, így a tranzakciószám is fokoza-

tosan növekedésnek indult. A növekvő árak újabb vevőket hoztak a 

piacra részben spekulatív céllal, részben kényszerből. A dinamikus 

áremelkedés és az emelkedő állampapír hozamszint azonban visszafog-

ta a keresletet, így mára a tranzakció szám a válság alattinál alacso-

nyabb szintre került. 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés MNB adatok alapján 
 



 

 

26  

3.2 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSPIAC 
 

17. A bérleti jogviszonnyal rendelkező önkormányzati 

lakások aránya a teljes lakásállományból (2017) 

 

A lakásbérleti díjak tekintetében kiemelt fontosságú az önkormányzati 

bérlakás kínálat, mert a lakásbérlések harmada (2010-ben 35%-a, 

2017-ben 29%-a) önkormányzati tulajdonú lakásokhoz kötődik. A 

fővárosi lakások 3,7%-a önkormányzati bérlakás jelenleg. Ezek 

jellemzően lényegesen alacsonyabb bérleti díjjal elérhető lakások, mint 

a magán bérlakások. Míg Budapesten egy önkormányzati ingatlan átla-

gos bérleti díja 20 ezer forint/hó körül mozgott az elmúlt években, ad-

dig 2018-ban egy magánlakásbérlet Budapesten 125 ezer forint volt 

(KSH, 2019). 

 

Ezek alapján logikus következtetéssel adódik, hogy a lakhatási válság 

kialakulásának kockázata jelentős mértékben csökkenthető az ön-

kormányzati bérlakások számának növelésével, vagy a meglévő 

lakásállomány jobb kihasználásával. Az önkormányzati bérlakások 

aránya a belső kerületekben nagyobb, mint a külső, olcsóbb kerületek-

ben. Ez az állapot azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a külső 

kerületekben való önkormányzati lakásvásárlás és kiadás felfutása ki-

egyenlítő hatással bírna, miközben olcsóbban elérhető területen végez-

hetnének beruházásokat. 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.2 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSPIAC 
 

18. Az önkormányzati lakások bérleti díjának változása 

2008 és 2017 között (2008 = 100) 

Az önkormányzati lakások bérleti díjának változása tekintetében na-

gyon szóródnak Budapest kerületeinek adatai. Volt olyan kerület, ahol 

az önkormányzati bérlakások átlagos bérleti díja feleződött (2. kerület), 

de volt olyan része is Budapestnek, ahol az önkormányzati bérlakások 

átlagos bérleti díja duplájára nőtt (17. és 18. kerület) 2008 és 2017 kö-

zött. 

 

Összességben 6 kerületben történt bérleti díj csökkenés. Reálérté-

ken (36%-os fogyasztói árindex változás mellett) közel változatlan 

vagy csökkenő volt a díjemelés további 6 kerületben. A többi kerület-

ben jelentősen nőttek reálértéken a bérleti díjak. 

 

Az önkormányzati lakások bérleti díjának csökkentése önmagában 

pozitívan hat a lakhatási szegények arányára. Felmerülhet az is, 

hogy a lakhatási szegénység szempontjából hosszú távon kifizetődő 

stratégia lehet a bérleti díjak enyhe növeléséből az önkormányzati tu-

lajdonú lakásállomány bővítése. Ugyanakkor ennek ellentmond az, 

hogy a bennlakók nagy részének a lakáskiadások után fennmaradó jö-

vedelme a normális megélhetéshez is kevés, illetve a lakás minőség 

lényegesen átlag alatti (45% substandard).  

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.2 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSPIAC 
 

19. Az önkormányzati ingatlanok kihasználtságának 

aránya Budapesten (2017) 

Az lakhatási szegénység és az önkormányzati ingatlanok viszonylatá-

ban az egyik legfelkapottabb téma napjainkban az üresen álló önkor-

mányzati bérlakások kérdése. Tényszerűen igaz, hogy egyes kerüle-

tekben meghökkentően nagy az üresen álló önkormányzati bérlakások 

köre, ami jogos felháborodást vált ki a lakhatási nehézségekkel küz-

dőkben. A fővárosban 2017-es adatok szerint 9 ezer önkormányzati 

lakás áll üresen. 

 

A kiemelkedően drága budai és belvárosi kerületek teljesítenek ebből a 

szempontból a legrosszabbul. Ezek közül csak az 1. és 5. kerület jelent 

kivételt, amelyek láthatóan kiemelt figyelmet szentelnek a lakásállo-

mányuk kezelésére (esetenként értékesítésére). Mindkét esetben 85% 

feletti a kiadott lakások aránya. Ezzel szemben a 2. és 8. kerületben az 

önkormányzati ingatlanok harmada üresen áll (e mögött részben 

városrehabilitációs fejlesztések is állhatnak). 

 

Ennek oka az ingatlanok rossz minősége lehet, azonban a 

részletgazdagnak nem nevezhető adatszolgáltatás miatt ilyen informá-

ciók nem érhetőek el. Ugyanakkor egy célzott központi (akár főváro-

si) felújítási programmal 20-25 ezer rászoruló lakásproblémáját 

lehetne kezelni. 
 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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3.3 BUDAPESTI LAKÁSPIAC MEGFIZETHETŐSÉGE 
 

20. Az átlagos magánlakás bérleti díj alakulása Buda-

pesten (Ft/hó), 2010-2018 

Mivel a hosszú távú magán albérletek áráról a KSH nem publikál állandó 

statisztikát, ezért a témában megjelent kutatási és felmérési eredményeket 

őszesítve a COICOP (fogyasztási) adatbázissal, magunk állítottunk elő 

egy (kvázi-) indexet, amelyet az aktuális árakra vetítettünk.  

 

A fővárosi hosszú távú magán albérletek árának növekedése a gazda-

sági konjunktúrával és a bérek erőteljes emelkedésével indult meg 2015-

öt követően. Kisebb ütemű drágulás (5 év alatt 39%, évi átlagban 7%) 

azonban már a válságot követő években, 2010 és 2015 között is tapasz-

talható volt. 2016 és 2018 között 31%-kal emelkedtek a magán albérletek 

díjai, ami évi 9%-nak felel meg. 

 

A budapesti nettó keresetek növekedése gyorsult az elmúlt néhány év-

ben, s 2017-ben és 2018-ban is 10% felett volt. Összességében 8 év alatt 

70%-kal lett magasabb a kereset, ami éves átlagban 7%-ot jelent. Azon-

ban a tapasztalatok azt mutatják, (ahogy arra a KSH(2019) tanulmánya is 

rámutat) hogy ettől a lakhatási költségek aránya a fizetésekhez nem ja-

vult, mert a jövedelmek növekedésére a magánlakást kiadók a bérleti 

díjak növelésével reagálnak.  

 

A nettó jövedelemhez viszonyított magánlakás bérleti díj a vizsgált 

időszakban trendszerűen növekedett. Volt olyan év, amikor megközelí-

tette a 45%-ot, s 2018-ban is 42% volt, amely lényegesen magasabb a 

kutatók által ajánlott egészséges szintnél, ami számításaink szerint (a 

rezsiköltségek levonása után) 25% körül lehet. 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

 
Megjegyzés: 2010 és 2015 közötti növekedést (jobb adatok hiányában) a COICOP 

(megfelelő módosításokkal) és T-STAR adatbázisból vezettük tovább, míg a 2015 

és 2018 közötti árakat a Magánlakásbérlés, bérleti díjak – a 2018. évi lakbérfelmé-

rés főbb eredményei (2019, KSH) kiadványból kaptuk. 
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3.3 BUDAPESTI LAKÁSPIAC MEGFIZETHETŐSÉGE 
 

21. A Budapesti nominális lakásárindex alakulása, 

2007-2018 (2007 = 100) 

 

A hosszú távú albérleti díjak jelentős mértékben függnek az ingatlan-

áraktól. Ez azért van így, mert az ingatlan a bérbeadó számára egyfajta 

befektetési forma, amitől elvárnak egy bizonyos mértékű hozamszintet. 

A KSH Magánlakásbérlés, bérleti díjak (2019) kiadványában is arra az 

eredményre jutott, hogy a lakásárszint 10%-os növekedése minden 

egyéb hatástól megtisztítva azonnal 4%-kal emeli a bérleti díjakat.  

 

Azonban a piaci egyensúly helyreállásához a teljes begyűrűzés idővel 

minden bizonnyal megtörténik, amit jól mutat, hogy a dinamikus ingat-

lanár emelkedést követően kötött lakásbérletek jelenlegi ára jelentősen 

magasabb, mint a korábban kötött szerződéseké, mivel az átárazódás 

időt vesz igénybe. Ezt jelzi az is, hogy az albérlet árak 82%-kal nőt-

tek 2010 óta, ahogy korábban már bemutattuk. 

 
 

Forrás: MNB 
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3.3 BUDAPESTI LAKÁSPIAC MEGFIZETHETŐSÉGE 
 

22. Egy átlagos budapesti magánlakás bérleti díja a bu-

dapesti háztartások összes havi nettó jövedelméhez 

viszonyítva, jövedelmi decilisek szerint (%), 2010-

2017 

 

A lakhatás megfizethetőségének egyik gyakran használt mutatója azt 

méri, hogy a háztartások mekkora arányának jelent megterhelést a 

lakhatás kifizetése. A megterhelést jelentő arány a szakirodalomban 

nagyon szór (többségében 25%-tól 35%-ig). Mivel célunk a folyamat 

bemutatása, ezért a 35%-os aránnyal számoltunk, azonban a mellékelt 

ábra azt is szemlélteti, hogy az egyes jövedelmi decilisbe tartozó átlag 

háztartás összjövedelme hogyan aránylik az átlagos bérleti díjhoz. 

Ez az információ azonban budapesti vonatkozásban nem állt közvetle-

nül rendelkezésre, ezért a meglévő KSH adatokból adtunk becslést, 

aminek menetét a módszertani függelék tartalmazza. 

 

A magánlakások bérleti díjára az elmúlt évekre az ingatlan.com, a leg-

nagyobb magyarországi lakáshirdetési portál is biztosít adatokat (ez 

magasabb albérletárat mutat, mint ami a KSH adatai alapján adódik. 

Ennek oka az, hogy nagy arányban, Budapesten 2018-ban 37%-ban 

adják ki lakásukat a tulajdonosok ismerősöknek, rokonoknak, gyakran 

nyomott áron, ami az ingatlan.com becslésében nem jelenik meg.) Ezek 

szerint a KSH adatok alapján a lakhatási költségekre egy alsó ha-

tárt, az ingatlan.com adatai alapján pedig egy felső határt kapunk. 

Így a fővárosiak csaknem 60%-a számára tartósan nem volt megfi-

zethető 2017-ben az albérlet. 

 

 

Forrás: Saját becslés KSH adatok alapján 

Értelmezés: 2016-ban Budapesten a legalsó jövedelmi decilis esetében 

a teljes háztartási jövedelem 88%-át kellett volna egy átlagos piaci al-

bérletre költeni, a második jövedelmi decilis esetében pedig 48%-ot. 
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23.  A háztartások hány decilise esetében haladta meg 

egy átlagos lakás bérleti díja a háztartási jövedelem 

35%-át (2010-2017) 

 

2010-ben a háztartásoknak csak a legalsó két decilise esetében volt 

igaz, hogy a teljes jövedelmük 35%-át meghaladta egy átlagos lakás 

bérleti díja. 2017-re ez már a háztartások több, mint 60%-ára (alsó 6 

decilis) igaz. Ez az arány természetesen minél magasabb, az a fővárosi 

háztartások szempontjából annál rosszabb. Az arány 2015 után lénye-

gesen romlott, ami arra enged következtetni, hogy a lakásár emelke-

dés jelentős mértékben hozzájárul a lakbéremelkedéshez. 

 

Azonban, ha az ingatlan.com lakásbérleti díját vesszük alapul, akkor 

2017-re a háztartások több, mint 90%-a számára megterhelő az 

albérleti díj kifizetése, sőt, a háztartások 60%-a számára a jöve-

delmük 40%-át is meghaladja egy áltagos bérleti díj. Ennek oka az, 

hogy az ismerőstől való magánbérlés nagy díjkedvezménnyel jár 

együtt, amit a KSH adatok tartalmaznak, az ingatlan.com adatai viszont 

nem.  

 

Összességében megállapítható, hogy nem a keresetek emelkedése 

okozza elsősorban a lakbérek növekedését (erről a főbérlőnek jel-

lemzően tudomása sincs), hanem a lakásárak emelkedése okozta nö-

vekvő hozamelvárás a fő mozgatórugó. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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24. Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának ki-

tettek aránya (%), 2011-2017 
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Budapest Magyarország legfejlettebb városának mond-

ható gazdasági szempontból (a Eurostat adatai alapján az 

EU átlag 139%-át érte el az egy főre jutó GDP PPS értéke 

2017-ben), ami azonban nem tükröződik a szegénységi 

kockázatokban. A fővárosi mutató ugyanis nem sokkal 

marad az országos értékektől. 

 

2011-től kezdődően az index folyamatosan növekedett, s 

2013-ban tetőzött (Magyarországon és Budapesten rendre 

34,8% és 28,8%). A kirekesztett és/vagy szegény társa-

dalmi réteg aránya 2013-at követően folyamatosan mér-

séklődött. A vizsgált időszak végére az országos érték 

25,6%-ra, míg a fővárosi 19,6%-ra csökkent, ami még 

mindig magasnak számít. 

 

A 2017-es értékek ugyanakkor továbbra sem megnyugta-

tók, mivel országosan minden negyedik embert érintett a 

kirekesztődésben és/vagy szegénységben, míg Budapesten 

csaknem minden ötödik polgár ebbe a kategóriába so-

rolható. Ráadásul enyhe növekedés látható 2016-hoz ké-

pest, miközben a lakossági jövedelem növekedés éppen 

2017-ban volt kiemelkedő. 
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25.  A budapesti lakásár megfizethetőségi index (LMI) 

és a nominális önerő szükséglet átlagos budapesti 

kereset mellett 

(2010-2018) 

Nemzetközileg gyakran alkalmazott mutató a lakásár-

megfizethetőségi index (LMI) és a lakásár/jövedelem arány. Az LMI 

az átlagos jövedelem mellett felvehető 20 éves lejáratú lakáshitel ma-

ximális mennyiségét mutatja az átlagos lakás árához képest. A Buda-

pestre történő kiszámításhoz a budapesti átlagkeresetet és az átlagos 

használt lakásárat alkalmaztuk az átlagos lakáshitel kamatszintjével 

(kamatfixálástól függetlenül, JTM=50% az egész időszak alatt). A no-

minális önerőigény pedig a fennmaradó arány nominális értékét mutat-

ja. 

 

Ezek alapján az látható, hogy hogy a lakásár-megfizethetőségi index 

2014-ig folyamatosan javult. Ennek oka az alacsony ingatlanárak mel-

lett a laza kamatkörnyezet volt. Míg 2010-ben a lakáshitel költség mu-

tató átlagosan 10% felett volt, addig 2014-re 7,2% lett. A legjobb LMI 

mutató érték ekkor 87%, a nominális önerőigény pedig kevesebb, mint 

2 millió forint volt.  

 

2014-et követően azonban az LMI folyamatosan romlott a tovább-

ra is laza kamatkörnyezet ellenére. Bár 2018-ra már a lakáshitel költ-

ség mutató átlagosan 4,8%-ra csökkent, az LMI ennek ellenére 75% alá 

zuhant. Ezt a jövedelmek dinamikus növekedése sem tudta jelentős 

mértékben lassítani. 2018-ban egy átlagos budapesti háztartásnak 

egy átlagos lakás megvásárlásához már közel 7,5 millió forint ön-

erőre volt szüksége. 
 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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26.  Az átlagos lakásár keresetekhez viszonyított aránya 

Budapesten (hónap), 2010-2018 

A lakásár jövedelemhez mért arányát gyakran használják nem-

zetközi összehasonlításokban a piac túlfűtöttségi indikátoraként. 

Azt mutatja, hogy egy lakás megvásárlásához (új vagy használt) 

hány hónapot kell dolgozni egy átlagos keresetből élőnek, ha a 

keresete 100%-át a lakás vásárlásra fordítja. 

 

A válságból való kilábalás évei alatt az emberek elhalasztották vá-

sárlásaikat, ami a lakásár/jövedelem mutató csökkenéséhez vezetett 

mind a használt, mind az új ingatlanok esetében. 2010-ben egy átla-

gos használt lakásért egy budapestinek átlagosan 7 év 9 hónapot 

kellett dolgoznia, míg egy új lakásért 9 év 7 hónapot. Ehhez képest 

2014-re (egy 4 év alatt összesen 23%-os átlagos keresetnövekedés 

hatására) a lakást vásárolni kívánók használt lakásokhoz 20 hónap-

nyi keresettel, az új lakásokhoz pedig 18 hónapnyi keresettel kerül-

tek közelebb. A vizsgált időszak alatt e mutató alapján ez volt a 

legkedvezőbb időpont a lakásvásárlásához. Ezt követően, bár 2014 

és 2018 között a budapesti átlagkereset 38%-kal nőtt, a használt 

lakások 31 hónappal, az új lakások pedig 23 hónappal kerültek töb-

be. Ma átlagosan 10 évnyi kereset kell egy új, és 9 év egy hasz-

nált lakás megvételéhez.  

 

Hasonló mutató a Numbeo lakásár a jövedelemhez indexe, amely a 

medián lakásárak és a medián jövedelmek arányát mutatja városi 

szinten. Ez minél kisebb, annál jobb. Ezen mutató értéke az elmúlt 

12 hónapra Budapest esetében 14,9, amely a régiós középmezőny-

nek számít Prága 17,3-as és Varsó 13,0-s, illetve Pozsony 12,5-ös 

értéke mellett. 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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27.  Megfizethetőségi problémák a 2015-ös KSH lakás-

felmérés szerint (a háztartások arányában) 

A lakhatás megfizethetőségébe azonban nemcsak a lakbér (illetve a 

lakástörlesztések), hanem a rezsiköltségeknek is a függvénye. A háztar-

tások reakciója pedig szintén nem olyan egyszerű, hogy a lakhatási 

költségek emelkedését egyszerűen elfogadnák és csökkentenék egyéb 

kiadásaikat. A Hegedüs és Somogyi (2018) tanulmány is többféle 

megfizethetőségi problémát vizsgált, és ezt az albérletben élők mellett 

a saját lakással rendelkezők körében is megtette. 

 

Az első típusú megfizethetőségi problémától szenvedő háztartás az, 

amelyiknek bár a széles körben értelmezett lakhatási kiadása nem ha-

ladja meg a kritikus arányt (ami teljes jövedelem 40%-a), azonban 

rossz anyagi helyzetük miatt a fogyasztásra szánható jövedelmük 

kritikusan kevés. A második csoport az, amely a lakhatási körülmé-

nyeinek rontásával reagál a megemelkedett lakhatási kiadásokra, és 

esetenként penészes, kicsi, dohos lakásba kényszerül. A harmadik cso-

port az, amelyik esetében a lakhatási kiadás meghaladja a kritikus 

40%-os arányt. 

 

Budapesten az országos 32%-os átlagnál valamivel kevesebb, a ház-

tartások 27%-a van a három állapot valamelyikében. Az első eset 

előfordulása Budapesten 5%. A második csoportban a háztartások 

12%-a van, tehát ennyien élnek szubsztandard lakásban. A harmadik, a 

kritikus lakásköltség kategóriába pedig a háztartások 16%-a esik. Ezen 

három arány összege több, mint 27%, mert egy háztartás több problé-

mában is érintett lehet. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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28. A lakáspiaci dinamikákat meghatározó lehetséges tényezők 

 

 
Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

A fenti sematikus folyamatábra bemutatja az elmúlt években a lakáspi-

acra ható fő tényezőket. Pozitív előjellel jelöltük az adott érték lakásár 

növekedését és negatívval annak csökkenését előidéző okokat. 

Ahogy azt korábban is említettük, a megfizethetőségi problémák nö-

vekedésének fő oka a lakásárak növekedése, ami átgyűrűződik a 

lakhatási költségekbe, ezért a továbbiakban a lakásárakra ható ténye-

zők bemutatására koncentrálunk. 
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29.  Az építőanyagok (nemfém ásványi termékek) ter-

melői árindexe, 2007-2018 (2013=100%) 

2013 júliusától Magyarországon az építőanyagokra vonatkozó irányel-

vet (89/106/EGK) felváltotta az Európai Parlament és Tanács rendelete 

(305/2011/EU). Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezt követően a 

beruházóknak jobb minőségű anyagokat kellett használniuk az 

épületek építéséhez.  

Bár kétségtelen, hogy ennek vannak hosszú távú előnyei mind az ener-

giagazdálkodás (és így a klímavédelem), mind az épületek karbantartá-

sának tekintetében, azonban a rendeletet követően a hazai építőanyag-

árak növekedése jelentős mértékben meghaladta az uniós átlagot, mi-

közben a rendeletet megelőző években a hazai drágulás üteme csak 

kevéssel tért el attól.  

Az anyagköltség aránya a lakásépítések esetében 60% feletti. Így annak 

alakulása meghatározó az új építések árában. 2007 és 2018 között a 

teljes építőanyag drágulás 35%-os volt Magyarországon, míg az 

Unióban mindössze 12%. A magyar folyamat ráadásul időben egyen-

lőtlenül zajlott. A két legnagyobb drágulás 2017-ben (4,1%) és 2018-

ban (6,6%) volt. Előzetes adatok szerint 2019 első 5 hónapjában már 

több, mint 7%-kal emelkedtek az építőanyag árak. Ennek oka, hogy 

a hirtelen megugró kereslettel nem tudott (s részben nem is akart) az 

építőanyag gyártás lépést tartani. 

Ezek alapján az ingatlanárak és ennek továbbgyűrűzésén keresztül a 

lakhatási költségek csökkenthetőek lennének az építőanyagokra 

adott kedvezményekkel, támogatásokkal, illetve az építőanyag 

termelés egyéb módon történő támogatásával (pl. hosszú távú, ki-

számítható megrendelésekkel). 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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30.  Az építőipari keresetek és a budapesti lakásárak 

kapcsolata (2007-2018) 

 

A lakásárak másik meghatározó eleme az építőanyag árak mellett az 

építőipari bérköltség (új építés esetében súlya 40% alatti a teljes 

költségből). Míg 2007 és 2018 között a lakásárak teljes nemzetgazda-

ság tekintetében 63%-kal nőttek, addig keresetek az építőiparban 

87%-kal. Ez tehát hozzájárult az ingatlanok relatív drágulásához. 

Azonban a bérnövekedés ingatlanárakba való átgyűrűzése időben nem 

egyenletesen, hanem késleltetve megy végbe. Az ábra alapján három 

időszak különíthető el. Az első a túlfűtött évek, ami a válság előtti és a 

közelmúltbeli éveket (2007, illetve 2017, 2018) öleli fel. Ekkor átlagot 

jelentősen meghaladó mértékben nőttek mind az építőipari bérek, mind 

az ingatlanárak. A másik jól elkülöníthető időszak a válság évei (2008-

2013), amikor a bérek jellemzően átlag alatti ütemben nőttek, és az 

ingatlanárak is stagnáltak, vagy csökkentek. Majd a harmadik időszak 

a válságból való kilábalás évei (2014-2016), amikor a befektetések 

hatására megindult a lakásár emelkedés, azonban a bérek dinamikus 

növekedése még nem kezdődött meg a szektorban. A béremeléseknek 

részben a szektor kifehérítése, részben a sorozatos minimálbér 

emelések voltak a fő okai, a szakember hiány ebben csak az utóbbi 

1-2 évben jelentkezett (az EU támogatta beruházások felfutása 

miatt). 

 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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31. A budapesti reál lakásárindex és a lakáscélú hitelek hitelkölt-

ség mutatójának kapcsolata (2007-2018) 

Az alacsony kamatszint általában az eszközárakra, így az 

ingatlanárakra is erős emelő hatással van. A kamatszint 

csökkenésével az ingatlanárak nőnek, mivel alacsony ka-

matszint mellett az alternatív befektetések hozama felérté-

kelődik. Azonban a jegybankok jelenlegi inflációs célköve-

tő rezsimjei az eszközárakra gyakorolt áttételes hatásokra 

alig fordítanak figyelmet kamatpolitikájuk meghatározása-

kor. 

 

Ezt a folyamatot mutatja a mellékelt ábra is, ami a háztartá-

soknak nyújtott forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség 

mutatóját hasonlítja össze a budapesti reál lakásárindex ala-

kulásával. Ezek alapján a lakásárak még reál értelemben 

(fogyasztói árindexszel deflálva) is magasabbak alacsony 

hitelköltség mellett. Ráadásul a kapcsolat szorosságát muta-

tó R
2
 értéke 78%, ami kivételesen erős kapcsolatot jelent. 

Vagyis, ha alacsonyak a kamatok, akkor többlet vásár-

lóerő érkezik a piacra, ami az árakat felhajtja, miközben 

a kínálatot még nem élénkíti. Amennyiben a beruházók az 

áremelkedést tartósnak vélik, akkor beindulnak az építések 

is (amit az alacsony kamatok szintén támogatnak). Ez mér-

sékelhetné az áremelkedést. Magyarországon azonban a 

költségek növelésén, illetve a kereslet élénkítésén keresz-

tül maga az állam fokozta az áremelkedést a piacon. Il-

letve közvetetetten, a különböző költségvetési, illetve EU 

támogatású beruházások felpörgetésével munkaerőhiányt 

idézett elő, ami tovább növelte a kivitelezési kiadásokat. 

 

Forrás: Saját számítás MNB adatok alapján 
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32. Az építőipar budapesti teljesítménye a kivitelezés 

helye szerint, valamint a lakásépítés alakulása, 

2008-2017 

 

A lakásépítés erősen konjunktúra érzékeny, de paradox módon 

maga is konjunktúrát okoz. Ezt felismerve kezdte meg a Kormány a 

korábbi lakástámogatási rendszer átalakítását és az EU-s támogatások 

építőipari beruházásokban való gyorsított felhasználását.  

 

A építőipar fővárosi teljesítménye gyors ütemben esett a válság hatásá-

ra. A fordulópont 2013-ban volt, amikor a korábbi teljesítmény 63%-

ára esett a termelés. 2014 után megindult a fellendülés a budapesti 

építőipari teljesítményben, ami 2016-ban nagyobb fokozatra kapcsolt, s 

2018-ra kissé meghaladta a 2008-as nominális értéket. Ez reálérték-

ben még mindig jelentős visszaesést jelent.  

 

Az építőipari termelésből 2008-ban 48%-ot képviseltek a lakóingatla-

nok, ami 2014-re 19%-ra esett vissza. Ez az állami nagyberuházások és 

a magán iroda-beruházások következménye. 2016-ban 38%-ra emelke-

dett az arány az összes teljesítményből, majd kissé csökkent 2018-ra 

(35%). A gyors építőipari konjunktúra a fejlődésnek induló lakóingat-

lan piacon kapacitáshiányos állapothoz vezetett, ami az egyik oka az 

ingatlanár emelkedésnek. Az iroda, a kereskedelmi ingatlan fejleszté-

sek, az állami sportberuházások egyaránt kivitelezési kapacitást kötöt-

tek le, s mivel a profitráta ezeknél magasabb, így a költségek is jobban 

emelkedhettek. 

 
Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 
*: A budapesti új lakás állományt szoroztuk az adott évi új lakás árral, amiből az adott évi lakáspiaci ÁFA 
levonását követően szétosztottuk az értéket az adott év (40%) és az előző kettő év (20% és 40%) között 

. 
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33.  Építőipari foglalkoztatottak és az épített lakások szá-

mának viszonya (2010=100%) 

 

Ahogy azt korábban bemutattuk, a piaci kilátások javulásával nőtt 

az ingatlanpiacon a beruházási kedv, azonban ez a válságot meg-

előző évektől eltérően nem tudott jelentős mértékű új lakóingatlan 

beruházásban kifejeződni. Van egy látszólagos paradoxon ab-

ban, hogy a javuló kilátások, a növekvő ingatlanárak és az 

alacsony kamatszint mellett kevés új ingatlan épül. Erre többen 

is próbáltak választ adni, azonban a magyarázatok többségét az 

adatok nem igazolják. 

 

Az egyik „közkedvelt” magyarázat szerint az ingatlanpiaci beru-

házásokhoz hiányzik a munkaerő, mert az elment külföldre. Bár 

önmagában igaz, hogy nagy (bár pontosan nem ismert) számú 

építőipari munkás nyugatra ment dolgozni, azonban a KSH adatai 

alapján a piac más forrásokból (hazai és külföldi) ezt pótolni tud-

ta, mert a lakásépítésszámhoz képest kismértékű az elmozdulás a 

munkaerő mennyiségében 2000 és 2017 között. Ezzel szemben, 

míg 2000 és 2010 között 1000 építőipari munkásra átlagosan évi 

61 új lakás jutott, addig ez az arány 2011 és 2017 között mindösz-

sze 20. Mindemellett az EU-s támogatások jelentős része az építő-

iparra koncentrálódott. Az építőiparban jelentkező munkaerő-

vel kapcsolatos kapacitáshiány oka nem a munkaerő számá-

nak jelentős csökkenése, hanem a nem lakhatási célú építőipa-

ri beruházások felfutása volt. 
 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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34.  A lakásépítésen foglalkoztatottak termelékeny-

sége  

(2008=100%) 

Ha az épített lakások számát elosztjuk az építőiparon belüli termelés lakás-

építésre eső hányadának és az építőipari foglalkoztatottak számának a 

szorzatával, akkor a lakásépítő munkaerő termelékenységére vonatkozó 

teljesítménymérő számot kapunk. E szerint minél kevesebb munkás minél 

több ingatlant állít elő, annál jobb a teljesítményük. 

Ez alapján a munkaerő teljesítménye drasztikusan romlott 2015-ig, ami 

egyik fő oka a szükségestől elmaradó újépítésű lakásépítésnek. A teljesít-

mény meglepő módon 2008 és 2011 között alig romlott annak ellenére, 

hogy az átadott lakások száma ugyanezen időszakban a harmadára esett 

vissza. Ennek oka az, hogy ekkor az építőiparon belül a munkaerő a lakás-

építő beruházásokról az iroda- és egyéb építési beruházásokhoz ment át. 

2012 és 2015 között azonban hasonló számú építőipari foglalkoztatott mel-

lett fokozatosan zuhant a termelékenységük, összesen 60%-kal. Ez részint 

a korábbi létszámcsökkenés továbbgyűrűzése, részint pedig a munkaerő 

minőségének romlása, kicserélődése miatt alakult így. Az ingatlanárak, és 

így a lakóingatlan beruházások számának növekedése következtében mind 

az ezen részterületen foglalkoztatottak száma, mind a teljesítményük va-

lamelyest növekedésnek indult, de az még így is elmarad a válság előtti 

szinttől (annak 61%-án áll). Ez látszik abban is, hogy folyamatos és nagy 

mértékű a csúszás a tervezett és a tényleges átadások alapján az újla-

kás építések esetében. 

A képet valamelyest árnyalja, hogy a válság óta bevezetett minőségügyi 

szabályok és a piaci igények következtében jobb minőségű ingatlanok ke-

rülnek átadásra, mint a válság előtti években. Erre a minőségi javulásra a 

mutató nem érzékeny. Azonban ez önmagában nem magyarázza a szélső-

séges elmozdulást, annak oka feltehetően a tapasztalt munkaerő kicserélő-

dése. A távozó szakemberek helyét rosszabb minőségű munkásokkal, ese-

tenként vendégmunkásokkal pótolták. 

 

Forrás: Saját becslés KSH adatok alapján 
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35.  A CSOK-szerződéskötések éven belül kumulált volu-

mene a lakásárindexekkel (KSH) összevetve 

 

Az elmúlt évek legnagyobb lakossági támogatása a Családi Ott-

honteremtési Kedvezmény (CSOK) volt. A támogatásra a hasz-

nált lakást kínálók árnöveléssel, az új lakást kínálók (beruhá-

zók) volumen- és árnöveléssel reagáltak. Utóbbiak esetében a 

két hatás szétválasztása nem egyszerű, ezért véleményünk szerint 

érdemes a használt és új ingatlanok árindexét (KSH) összehasonlí-

tani a CSOK bevezetése előtti és utáni időszakban. 

 

A CSOK-ot megelőző időszakban (2013 első és utolsó negyedéve 

között) a használt és az új ingatlanok árindexe nagyon hasonlóan 

mozgott és egymáshoz közel állt. A CSOK bevezetését követően 

(2016 után) a két árindex folyamatosan szétválik. Ezzel párhu-

zamosan jól láthatóan az új lakásokra igénybe vett CSOK mértéke 

lényegesen meghaladta a használt lakásokra igénybe vett kedvez-

mény volumenét. A teljes CSOK volumen 68%-át fordították új 

lakásokra, ami azt jelenti, hogy összesen közel 200 milliárd fo-

rinttal fordítottak többet új ingatlanra, mint használtakra. Ugya-

nakkor ez, a drasztikus áremelés miatt, egyre kevesebb lakást je-

lent. 

 

 

Forrás: Saját számítás KSH, MNB és PM adatok alapján 
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36.  Új és használt lakások átlagos négyzetméterárai a 

2016. január 1-i áfacsökkentés előtt és után (ezer fo-

rint/m
2
), 2008-2018 

 

Fellner et al. elemzésükben bemutatják, hogy a 2016-ban a CSOK-

kal párhuzamosan az új lakásokra bevezetett 5%-os ÁFA kulcs (a 

korábbi 27% helyett) milyen hatást gyakorolt a piacra. Az ÁFA 

csökkentésétől általában az várható, hogy az árak csökkennek. Az 

újlakás ÁFA esetében azonban a bemutatott intézkedések és folyama-

tok ellensúlyozták a kedvezményes kulcs hatását, így az új ingatlanok 

még drágábbá váltak. Míg 2008 és 2015 között az áremelkedés 

üteme 15%, addig az ÁFA csökkentés után 2018-ig 29% volt. 

Elvben az ÁFA csökkentés 17%-os árcsökkenést jelentett. Ezzel 

együtt a növekedés már 46%-ot tett ki! Ezzel párhuzamosan a jó 

minőségű használt lakóingatlanok árai is meredek emelkedésbe 

kezdtek. Míg 2008 és 2015 között 11%-kal emelkedtek a jó minősé-

gű használt lakások árai, addig 2015- és 2018 között már 48%-kal.  

 

2020-tól a kedvezményes ÁFA kivezetésre kerül. Ez az új ingatlanok 

esetében drágulást vetít előre, ha a keresleti oldal ezt lehetővé teszi. 

Tekintettel a kialakult magas árakra, inkább az valószínű, hogy az új 

építések száma a fővárosban visszaesik.  

 

Mindez arra utal, hogy a lakások esetében nem célszerű a lakás 

ÁFA változtatásán keresztül ösztönözni a kínálatot és a keresle-

tet, mert ennek hatása akár a kívánttal ellentétes is lehet. Ugyanez 

igaz az egyszeri, korlátozott körben igénybe vehető vásárlási ked-

vezményekre is. Ebből a szempontból kifejezetten rossz döntés volt 

a lakás-takarékpénztárak kedvezményének megvonása, elég lett 

volna a kialakult aránytalanságok mérséklése. 

 

Forrás: MNB, lakáspiaci közvetítői adatbázis. 
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37.  A budapesti lakások a bentlakó jogcímének megoszlá-

sa szerint (2018) 

 

A korábbiak mellett gyakori felvetés az Airbnb adóztatása, vagy 

más típusú szabályozása, mint a lakhatási válság egyik megelő-

zési módja. Ez a kedvező hatás az Airbnb lakások Budapesti vi-

szonylatban elhanyagolható volumene miatt nem valószínű. Azokat 

az Airbnb-n jegyzett lakásokat érdemes ebben az esetben elsősor-

ban vizsgálni, amelyek egy évben több, mint 180 napot voltak ki-

adva, mert ezek azok, amelyekről feltehető, hogy a tulajdonos nem 

használja lakhatási célból. Ezek száma az Airbnb adatközlése alap-

ján Budapesten 2.900 volt, ami a budapesti teljes lakásállomány 

916.155-ös számával szemben elhanyagolható (mindössze 0,3%). 

 

Emellett a 2018-as adatok alapján az Airbnb tulajdonosok 18%-a a 

lakáshitel törlesztése miatt adja ki ingatlanát. 27%-uk pedig azért, 

hogy fedezze az ingatlannal kapcsolatos általános és felújítási célú 

kiadásokat. 

 

Mindezek alapján az Airbnbnek nincs jelentős hatása a hosszú 

távú lakásbérleti piacra az alacsony lakásszám miatt. Így az 

Airbnb korlátozó szabályozása nem segítene a lakhatási válság 

mérséklésében. Azonban sok lakástulajdonos anyagi biztonságát 

veszélyeztetné és sok ingatlan szükséges renoválását késleltetné, 

ellehetetlenítené egy szigorú szabályozás. A korábban felmerült 

problémák egyébként nem is ebből fakadtak, hanem a bérlők gyors 

cserélődéséből, esetenként azok nem kellően kulturált viselkedésé-

ből. Ezeken pedig a társasházak saját belső szabályozása tud segíte-

ni, ahogy az meg is valósult. 

 
 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ 
Tanulmányunk célja a magyarországi, és azon belül a budapesti lakás-

piac bemutatása. A budapesti albérletpiacot válságos állapotban lé-

vőnek is nevezhetjük, mivel a nem szívességi albérlők esetében az át-

lagos keresetekhez viszonyított bérleti díj túl magas.  

Lakhatási nehézségekről akkor beszélünk egy háztartás esetében, ha a 

keresetekhez képest túl magasak a lakhatással kapcsolatos kiadások 

(35% vagy 40%), vagy ha substandard lakásban él a háztartás. Lakha-

tással kapcsolatos kiadás a fenntartási költségek mellett albérlet esetén 

az albérleti díj, vagy hitellel terhelt tulajdon esetén a törlesztőrészlet. 

Substandard lakásnak pedig az minősül, amelyik túl kicsi a lakók szá-

mához képest, vagy sötét, dohos, veszélyes.  

Az elmúlt évtizedben az első típusú probléma nőtt nagyobb ütemben, 

azonban az emelkedő felújítási költségek miatt sokan elhalasztják a 

szükséges beruházásokat.  

A költségek miatti lakhatási szegénység jellemzően városi jelenség, 

ezért az összehasonlításhoz fontos a városi lakosság aránya. Ez Magya-

rországon a régióból kiemelkedően nagy (67%). Az albérletben élők 

aránya 3,8 százalékponttal nőtt, ami tárgyalásunk szempontjából egy 

negatív folyamat, mert a lakhatási szegénység a lakásbérlők körében 

a legmagasabb. A lakásbérlőkön belül nőtt a piaci áron bérlők ará-

nya, a 2009-es 22%-ról 2018-ra 35%-ra, amely a leginkább veszélyezte-

tett csoport.  

A másik leginkább veszélyeztetett csoport a lakáshitelesek csoportja. 

Helyzetük az elmúlt években sokat javult a devizahitelezés kezelésének 

következtében. Mind a lakáshitellel rendelkezők aránya (2010: 23,9%, 

2018: 15,4%), mind a körükben lévő lakhatási szegények aránya (2013: 

31,3%, 2018: 8,3%) sokat javult, részben az alacsony kamatok miatt. 

Ennek ellenére jelenleg a régióban Magyarországon a legmagasabb a 

lakáshitelesek körében a lakhatási nehézségekkel küzdők aránya.  

Ezt követően Budapest lakhatási problémáinak kiváltó okait mutattuk 

be. Az okok között külön kiemeltük a politikusok, civil szervezetek 

és a szakértők által hangoztatott feltételezett okokat. Ezek: az önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanok alacsony aránya, az elvándorlás okoz-

ta munkaerőhiány és a rövid távú lakáskiadás. 

Bár az önkormányzati ingatlanok magasabb aránya lassíthatná a 

bérekhez viszonyított árnövekedést, véleményünk szerint ez önmagá-

ban nem jelent megoldást. A meglévő ingatlanállomány felújítása 

jobb prioritás lehet, mivel nagy a kiadatlan önkormányzati lakásarány 

(21%) és a substandard önkormányzati lakásállomány. 

Az építőiparban a munkavállalók száma „mindössze” 12%-kal ala-

csonyabb jelenleg a 2000-es évek átlagánál. Ez önmagában nem ma-

gyarázza az alacsony építésszámot. Ezzel szemben az építőiparon 

belül a lakóingatlan beruházási részarány a 2008 és 2013 között a 

felére esett vissza, de 2017-ben sem haladta meg a 2008-as részarány 

70%-át.  

A korábbiak mellett az egész évben (legalább 181 napon) kiadott 

Airbnb-n jegyzett lakások aránya Budapesten elhanyagolható 

(≈0,3%). Kevesebb, mint 3 ezer lakás, szemben a 107 ezer üresen 

álló ingatlannal, vagy a 9 ezer kiadatlan önkormányzati tulajdonú 

lakással. Az Airbnb-nek ezáltal nincs mérhető hatása a lakás-

árakra és az albérleti díjakra. Ezáltal a restriktív szabályozás nem 

segít a lakhatási válság megelőzésében, visszafordításában. Ezzel 

szemben sok szükséges felújítást ellehetetlenítene. 
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Ezt követően a lakáspiacot jellemző gyakran használt mutatókat vizs-

gáltuk, hogy hogyan alakult a lakhatási szegénység, beszélhetünk e 

lakhatási válságról. Míg 2011-ben még csak a háztartások 10% -ának, 

addig 2017-re már a háztartások 60%-ának számára jelentett volna 

túlzott megterhelést egy albérlet kifizetése. A lakáshoz jutási lehetősé-

gek rohamosan romlottak 2014 után. Az átlagos keresetet 50%-ban 

terhelő lakáshitel melletti, egy átlagos lakáshoz szükséges elvi önerő 

kevesebb, mint 2 millió forintról 7 millió fölé nőtt a csökkenő hitel-

költségek ellenére is. A lakások a keresetekhez viszonyítva drágultak. 

Mára 33 hónappal (42%) több kereset szükséges egy használt, és 

26-tal több (24%) egy új lakás megvásárlásához, mint 2010-ben.  

A 2000-es évek 9 ezer átalagosan átadott budapesti ingatlanszáma a 

2010-es évekre átlagban 3 ezerre csökkent. Bár az átadott ingatlanok 

átlagos szobaszáma valamelyest nőtt, ez nem ellensúlyozza a kieső 

kínálatot. Ráadásul a háztartások átlagos lélekszámának csökkenése 

következtében egyre nagyobb az igény az 1-2 fős lakásokra, ami to-

vábbi keresletet és lakásigényt jelent. 

Elemzésünk eredményei szerint a lakhatási szegénység és a magas 

albérletárak legfőbb oka az elégtelen számú új lakás kínálat. Mivel 

nem épül elegendő számú ingatlan, ezért nőnek az új lakások árai, ami 

kihat a használt lakás árakra és az albérletárakra. Emellett lényeges 

kiváltó ok az alacsony kamatszint. A lakáshitel költségszint és a reál 

lakásárindex között közel 80%-os a korreláció. A lakok iránti kereslet 

növekedését sok esetben rövid távú profitszerzési célok mozgatták. Az 

alacsony jelzálogkamat és az állampapírok korábbi alacsony kamat-

szintje vonzó befektetéssé tette az ingatlant. Ezt jól mutatja az is, hogy 

az elmúlt negyedév lakossági állampapírkamat növekedése lassítólag 

hatott az ingatlanár növekedésre.  

Az adatok alapján a következő ajánlások fogalmazhatóak meg: 

 9 ezer üresen álló, továbbá közel 20 ezer substandard (túlzsú-

folt/vizes/penészes/sötét) önkormányzati lakás van Budapesten, 

amelyek felújítása önmagában hatalmas előrelépés lenne a lakha-

tási szegénység kezelésében. Ehhez az önkormányzatok pénzügyi 

támogatása hosszú távon elengedhetetlen. 

 Az EU-s támogatású beruházásokat érdemes lenne kisebb mérték-

ben az építőiparra terhelni, hogy az építőipari beruházások na-

gyobb mértékben koncentrálódjanak a lakásépítésekre. 

 Az építőipari dolgozók termelékenységét érdemes növelni. E nél-

kül a potenciálisnál kevesebb lakás épül Budapesten, és más támo-

gatások (pl. CSOK) sem az ingatlanok volumennövekedésében, 

hanem árnövekedésében csapódik le. Erre egy lehetséges mód a 

munkásszállások kialakítása, fejlesztése, vagy hosszú távú képzés- 

és bértámogatási programok indítása állami garanciákkal. 

 A kedvezményes újlakás ÁFA 5%-on tartása segítene az új és a 

használt lakások között növekvő árkülönbség megfékezésében. A 

két kategória között növekvő relatív árkülönbség szintén vissza-

fogja a lakóépület-beruházásokat. 

 Az alacsony lakáshitel költségszint szintén szoros összefüggésben 

áll a lakásárak növekedésével. Ez az árnövelő hatás a korábban 

említett intézkedésekkel enyhíthető, és az alacsony kamatszint po-

tenciális beruházás növelő képességét javítaná. 
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FÜGGELÉK 
1. Történeti áttekintés: 
A 2. világháború jelentős károkat okozott a hazai, s különösen a fővárosi lakásokban. A károk helyreállítása csak 1948-ra történt meg. A főváros 

népessége a frontról, a munkatáborokból hazaérkezettekkel, a vidékről felköltözőkkel jelentősen nőtt, miközben a kibombázottak helyzetét is 

rendezni kellett. Ezért már 1945 után megkezdődött a lakások kényszerbérlőkkel feltöltése, a társbérletek kialakítása. Ezt akkor még ideiglenes 

megoldásnak tekintették. Mivel a lakásgondok továbbra is fennmaradtak, 1952-ben a hatnál több lakószobás épületekben található magán 

bérlakásokat államosították. Ez a fővárosban több mint 200 000 lakást érintett (CSOMÓS József: Lakáspolitika, lakásgazdálkodás. Gondolat, 

Budapest, 2006. 99.o.) Ugyanakkor a lakásgondokat ez sem oldotta meg, csak a szűkös kínálatot osztotta újra.  

 

1956 után nyilvánvalóvá váltak az állami lakásépítés és -elosztás rendszerének problémái. Az elégtelen források miatt a megépített lakások egyre 

nagyobb hányadát öröklakásként az OTP-n keresztül értékesítették, így a magasabb jövedelműek jutottak államilag dotált lakásokhoz. Ez annyira 

sikeresnek bizonyult, hogy az OTP beruházóként is társasházak építésébe kezdett. A rászorulók gyorsabban jutottak lakáshoz az OTP-n keresz-

tül, mint a hosszan tartó kiutalási eljárással. (KOCSIS JÁNOS BALÁZS Lakáspolitika Budapesten, 1950–1959 Múltunk, 2009/3. (83–122. o.)) 

A szervezetten épített lakások közé tartoztak a tanácsi bérlakásokon túl a szövetkezeti lakások, az OTP vagy tanácsi beruházású öröklakások. Az 

1971-ben bevezetett lakástámogatási rendszer is igyekezett fokozottan bevonni a lakossági forrásokat, akár tényleges befizetés, akár kedvezmé-

nyes bankkölcsön formájában. Az OTP és a szövetkezeti lakások jobb eladhatósága céljából vezették be ekkor a szociálpolitikai kedvezményt 

(szocpol), és a kedvezményes munkáltatói OTP-lakáskölcsönt. A bevezetett intézkedések következtében az 1970-es években országosan a laká-

soknak majdnem a fele, Budapesten közel kétharmada ebben a formában épült.(KOCSIS JÁNOS BALÁZS: Lakáspolitika Budapesten 

1960–1975 között. A szocialista lakáspolitika „aranykora”). A szociális lakásokat az állam építtette telepszerű formában, jellemzően paneles 

technológiával. 

 

Az 1980-as évek második felétől egyre jelentősebb számban adták el a bentlakóknak a szociális bérlakásokat. Ennek során a lakás piaci becsült 

értékének 15-30%-áért lehetett hozzájutni az ingatlanhoz. Miután felerősödtek a félelmek, hogy a tanácsok (1990-től önkormányzatok) erőtelje-

sen megemelik a lakbéreket (miután a felerősödő infláció egyre kevésbé tette lehetővé a meglévő lakásállomány minőségének megőrzését), ezért 

1989 után néhány év alatt szinte eltűntek a szociális bérlakások. Ahol megmaradtak, ott jellemzően az épületek elhelyezkedése, az ingatlanok 

állaga miatt nem érte meg megvenni a lakásokat.  

 

1996-ban elindultak a lakástakarék-pénztárak. Elsősorban a középosztály tagjai éltek a lehetőséggel, mivel a támogatást különböző pénzügyi 

áthidaló technikákkal azonnal igénybe lehetett venni. A hitelfelvételi elem ekkor még gyenge volt (a bankok olcsóbban kínálnak hiteleket), s a 
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megtakarított összegeket sem kellett lakásra költeni. Az állami támogatással együtt évi 8-13%-os hozamot realizálhattak a megtakarítók. A szer-

ződések magas száma ugyanakkor jelentős költségvetési kiadáshoz vezetett. Fontos eleme volt a lakáspolitikának a korábban szociálpolitikai 

kedvezménynek nevezett, gyermekek számától függő, új lakásépítéshez nyújtott támogatás. 1995-ben a kormány megemelte a korábbi „szoc-

polt”, hogy az kompenzálja az első lakásépítéshez kapcsolódó ÁFA kedvezmény eltörlését (lakásépítési kedvezmény néven). A kizárólag új 

lakás építéséhez kapcsolódó támogatás nem a szegényeket támogatta, mivel az alacsony jövedelműek főleg a másodlagos lakáspiacon kerestek 

lakásmegoldást. A háromgyerekesek esetében jelentős emelést hajtottak végre, mivel a költségvetésnek ez kis megterhelést jelentett a három-

gyermekes családok alacsony aránya miatt. Ugyanakkor részben intézményes rásegítéssel, részben a magánszektor aktív közreműködésével a 

szocpolos lakásépítések növekedtek. Becslések szerint legalább 10 ezer „szocpolos” lakás épült fel 1995 és 1998 között.  

 

A lakáspolitikában a 2000. év jelentette a fordulatot, amikor a kormány meghirdette a lakáspolitika új elemeit. Két nagyobb területen indul-

tak meg programok: egyrészt a kormányzat az önkormányzati bérlakásépítést segítette elő, másrészt pedig a lakáshitelezés területén kezdődtek 

meg új programok, amelyek jelentős része a jövőbeni elkötelezettséget növelte és nem a folyó kiadásokat (pl. lakáshitelek kamattámogatása (for-

rás és eszközoldalon egyaránt), SZJA kedvezmény stb.). 2004-ben ismét emeltek a szocpol összegén. (HEGEDÜS JÓZSEF Lakáspolitika és a 

lakáspiac – a közpolitika korlátai, Esély, 2006/5) 2005 februárjában bevezették a Fészekrakó Programot. Ennek segítségével a 30 év alatti fiata-

lok juthattak kedvezményes hitellel lakáshoz, ha képesek voltak a hiteltörlesztésre. 2004-től egyre nagyobb számban és összegben vettek fel 

magánszemélyek deviza alapú lakáshiteleket. Ezek esetében a THM jellemzően 4% alatt volt, miközben a hasonló forinthiteleknél 8% körüli 

volt a THM. A főleg svájci frankban felvett hitelek törlesztése a 2008-as válság, majd a svájci frank erősödés miatt egyre nagyobb terhet jelentett 

a hitelfelvevőknek (s áttételesen a bankoknak). Ezért 2011-ben a kormány lehetővé tette a végtörlesztést (kedvezményes árfolyamon 169,3 

ezer szerződést 1354,4 milliárd Ft értékben törlesztettek. A bankok vesztesége 370 milliárd Ft volt, aminek 30%-át az állam átvállalta). Ezt köve-

tően az árfolyamgát rendszere (kb. 170 ezer hiteladós) jelentett ideiglenes (maximum 5 éves) védőernyőt. Ennek során fix árfolyam mellett tör-

leszthették korábbi hitelüket az adósok. A bebukott lakáshitelek mögötti nem piacképes ingatlanokat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vásárolta fel 

2013-tól (2019. március végén 32,5 ezer ingatlant kezelt a cég).  

 

Az előző, 2007-2013-as EU ciklus forrásainak felhasználását követően 2015-től látni lehetett, hogy a beruházások korábbi növekedése nem tart-

ható fenn. Ezért szükségessé vált valamilyen beruházási ösztönző bevezetése. A kormány az ingatlanpiacon keresztül kívánta felpörgetni a gaz-

daságot és egyben mankót adni a lehűlt lakáspiacnak. Ennek érdekében 2015 júliusától bevezették a CSOK-ot, majd 2016 januárjától az új 

lakások után fizetendői ÁFA kulcsot csökkentették 27%-ról 5%-ra. 2016 szeptemberétől tovább lazítottak a CSOK feltételrendszerén. Külön 

fogalommá vált a CSOK 10+10, ami a maximum 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra és a szintén maximum 10 millió forintos 

kedvezményes hitelre utal. Ezt a legkedvezőbb CSOK konstrukciót csak azok a családok élvezhetik, akiknek vagy 3 gyerekük van, vagy rendel-

keznek olyan perspektívákkal, hogy megígérhetnek 3 gyereket, és csak új lakás vásárlása vagy építése esetén vehető igénybe. A többség ennél 

jóval kisebb támogatást kap. 1 gyermek esetén 600 ezer forintot, 2 gyermek esetén pedig 1,4 vagy 2,6 millió forintot, attól függően, hogy hasz-

nált vagy új lakás vásárlására kívánják azt fordítani. 
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2018 márciusában néhány adminisztratív könnyítés történt (külföldről hazatérők CSOK igénylésének könnyítése, az ÁFA visszatérítési támoga-

tás egyszerűsítése, illetve megszűntették annak lehetőségét, hogy az igénybe vevő a beruházó hibájából elessen a támogatástól). A nem hitelké-

pes fiatalok a szüleiket adóstársként is bevonhatják a szerződésbe. 2018. december 1-től növelték a kedvezményesen felvehető hitel összegét új 

lakások esetén a három gyerekeseknél 10-ről 15 millió forintra, a két gyerekeseknél pedig 10 millió forintra. 2019. július 1-től a kedvezményes 

hitelt kiterjesztették a használt lakásokra is, illetve eltörölték a 35 millió forintos felső értékkorlátot a használt ingatlanoknál, ami főként a buda-

pesti folyamatokra való reagálásként értelmezhető. 
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