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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

Közvéleménykutatás – 2020. február 

Közhasznú lakásépítési program címmel készítettünk javaslatot 2019. év végén. Egy olyan bérlakásrendszer létrehozása volt a célunk, amely minőségi 

lakhatást kínál a piacinál alacsonyabb, megfizethető áron, tulajdonszerzési lehetőséggel, és amely támogatja a családok gyermekvállalását. Alapjaiban 

hasonló bérlakásrendszerre tett javaslatot ez év elején a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület is.  

 

Az elmúlt években a jövedelmeket meghaladóan nőttek az ingatlanárak és a bérleti díjak. Jelenleg sem a drága piaci, sem a többségében rossz minőségű 

szociális bérlakásokból nincs elegendő, a kettő között pedig nincsen kínálat. Felvetődik, hogy Magyarországon is kerüljön bevezetésre egy 

bérlakásépítési, bérlakásüzemeltetési rendszer, amely választ ad ezekre a kihívásokra. 

 

A bérlakásrendszer elindításához lényeges kiinduló kérdés: van-e valós igény a bérlakásokra. Ausztriában közhasznú építőtársaságok (GBV) építenek a 

piacinál olcsóbb, jó minőségű bérlakásokat a középréteg számára. Évente 15 ezer bérlakás épül ebben a rendszerben. Az építőtársaságok csak akkor 

kapják meg a projekthez az állami kedvezményeket, ha bizonyítják, hogy valóban van kereslet a tervezett bérlakásokra.  

 

Erre irányuló kutatás – ismereteink szerint – Magyarországon nem készült mostanában, ezért döntöttünk úgy, hogy készítenünk egy gyors felmérést. 

Közvéleménykutatásunk nem reprezentatív, de kiindulópont lehet egy fiataloknak szóló lakásprogram kidolgozásához, amelynek eleme lehet egy 

bérlakásépítési, -kezelési rendszer is. 

 

Kutatásunkat 2020. február elején indítottuk, és két hétig gyűjtöttük a válaszokat az igylakunk.hu honlapon, illetve Facebook-oldalunkon.  

A kérdőív 10 kérdése szólt a bérlakásokkal kapcsolatos igényekről, véleményekről, egy kérdést tettünk fel az állami lakáspolitikával összefüggésben. 

Emellett feltettünk három, a válaszadókra vonatkozó kérdést is, hogy a válaszokat  korcsoportonként, lakóhely-településtípusonként és munkaaktivitás 

szempontjából is tudjuk szűrni, csoportosítani. 

 

Összesen 1227 db választ kaptunk. Előfordult, hogy egy-egy kérdésre kevesebb válasz érkezett, ezt az adott válasz elemzésénél jeleztük.  

Úgy gondoljuk, hogy egy közhasznú bérlakásrendszer kialakításánál kiemelt korcsoport jelentenek a 18-35 év közöttiek. Ezért az összes válasz 

ismertetése mellett az ő válaszaikat külön is hivatkozzuk. A grafikonokon az adott kérdésre beérkezett összes válasz arányait mutatjuk. 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

A kérdések 

1. Segítené-e a te életedet, vagy a családod életét, ha a jelenlegi piaci díjnál olcsóbban lehetne új építésű, minőségi lakást bérelni? 

2. Ösztönözné-e a családalapítást, gyermekvállalást egy állami bérlakásprogram? (Minőségi lakások, a piacinál alacsonyabb bérleti díj, tulajdonszerzési 

lehetőséggel.) 

3. Kétgyerekes család esetén mekkora bérleti díjat találnál elfogadhatónak 2020-ban egy budapesti, 65nm-es, új építésű bérlakásért? (A jelenleg adott 

körülmények között, rezsi nélkül.)  

• 65.000 Ft/hó (1.000 Ft/nm/hó) 

• 84.500 Ft/hó (1.300 Ft/nm/hó) 

• 97.500 Ft/hó (1.500 Ft/nm/hó) 

• 130.000 Ft/hó (2.000 Ft/nm/hó) 

• 162.500 Ft/hó (2.500 Ft/nm/hó) 

4. Foglalkozzon-e a Kormány azzal, hogy a budapesti / nagyvárosi lakásbérleti díjak csökkenjenek? 

5. A munkáltató által adott bérletidíj-hozzájárulás (cafeteria) segítséget jelentene-e számodra? 

6. Hosszú távon szeretnél lakástulajdont szerezni? 

7. Ösztönözne-e a gyermekvállalásra, ha a 3. gyermek megszületése után kedvezményesen megvásárolható lenne a család által bérelt lakás? 

8. Milyenek legyenek az épülő bérházak? 

• 5 emeletnél magasabb, nagyvárosias beépítésű környezetben 

• 3-4 emeletes, szellősebb beépítésű környezetben 

• 1-2 emeletes, kertvárosias környezetben 

9. Fontosnak tartod-e az új építésű lakásoknál a zöld szempontokat, az olcsó fenntarthatóságot, az alacsony rezsit? 

10.Fontos szempont-e neked, hogy a hazai bérlakások Magyarországon gyártott anyagokból épüljenek? 

11.Szükség van-e Magyarországon hosszú távú lakásprogramra? 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

A válaszadók jellemzői: lakóhely / korosztály / foglalkozás 

Összesen 1227 válasz érkezett. 

0,16% 
15,74% 

68,60% 

15,50% 

Melyik korosztályba tartozol? 

18 alatt 18-25 25-35 35 felett59,87% 22,27% 

13,95% 
3,92% 

Hol élsz? 

Budapest Megyei jogú város

Egyéb város Község

4,49% 

76,26% 

19,25% 

Mivel foglalkozol? 

Diák Aktív kereső Egyéb
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

1. Segítené-e a te életedet, vagy a családod életét, ha a jelenlegi piaci díjnál olcsóbban 

lehetne új lakást bérelni? 

1227 válasz érkezett. 

67,40% 

32,60% 

Igen

Nem

A válaszadók több mint kétharmada gondolja úgy, 

hogy saját maga, vagy családja számára 

segítséget jelentene, ha tudna lakást bérelni a 

jelenlegi piaci díjnál olcsóbban.  

 

Összességében kétszer annyian mondtak igent 

erre a kérdésünkre, de a városokban, különösen a 

nagyvárosokban élők között még nagyobb volt az 

igenek aránya. 

 

Ez az eredmény számunkra egyértelműen azt 

jelenti, hogy 2020-ban Magyarországon van igény 

megfizethető, minőségi bérlakásokra. 

 

A 18-35 éves korosztályban ugyanez az arány 

mutatkozott (igen: 67,02% - nem: 32,98%). 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

2. Ösztönözné-e a családalapítást, gyermekvállalást egy állami bérlakásprogram? 

(Minőségi lakások, a piacinál alacsonyabb bérleti díj, tulajdonszerzési lehetőséggel.) 

1227 válasz érkezett. 

92,60% 

7,40% 

Igen

Nem

Minőségi lakásokat, a piacinál alacsonyabb bérleti 

díjat és tulajdonszerzési lehetőséget kínáló 

bérlakásrendszer válaszadóink nagy többsége 

szerint ösztönözné a családalapítást, 

gyermekvállalást. 

 

Vagyis egy jól működő bérlakásprogram itthon 

tarthatja a fiatal családokat és támogathatja a 

vágyott gyermekek megszületését, így egybevág a 

Kormány demográfiai célkitűzéseivel. 

 

Ezzel a feltételezéssel készült a TLE Közhasznú 

lakásépítési program javaslata is, amely feltételezi 

az állam szerepvállalását (olcsó projekthitel / 

lakbér-cafeteria / meglévő tulajdonszerzési 

támogatások). 

 

A 18-35 éves korosztály is ugyanígy vélekedett 

erről (92,65% - 7,35% az igenek javára). 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

3. Kétgyerekes család esetén mekkora bérleti díjat tartanál elfogadhatónak 2020-ban 

egy budapesti 65 négyzetméteres, új építésű bérlakásért? (A jelenleg adott 

körülmények között, rezsi nélkül.) 

1223 válasz érkezett. 

49,14% 

27,56% 

16,76% 

5,48% 

1,06% 

65.000 Ft/hó

84.500 Ft/hó

97.500 Ft/hó

130.000 Ft/hó

162.500 Ft/hó

Egy új építésű bérlakás bérleti díja Budapesten piaci 

viszonyok között ~3000 Ft/nm/hó. A válaszadók ezt a 

bérleti díjat nem találták megfizethetőnek. 

 

A Közhasznú lakásépítési program javaslatunkban azért 

javasoltunk állami támogatásként olcsó hitelt, cafeteria 

lakbértámogatást, esetleg állami telkek rendelkezésre 

bocsátását, hogy a gyermeket vállaló fiatal családok 

részére a megfizethető tartományba húzzuk le az épülő 

bérlakások bérleti díját. A kínálat bővülésével a használt 

lakások bérleti díja is értelemszerűen csökkenne. 

 

A 18-35 éves korosztályban hasonló arányok mutatkoztak, 

a legtöbben közülük is a két legalacsonyabb kategóriát 

választották. 

 

65.000 Ft/hó (1.000Ft/nm/hó) 

84.500 Ft/hó (1.300Ft/nm/hó) 

97.500 Ft/hó (1.500Ft/nm/hó) 

130.000 Ft/hó (2.000Ft/nm/hó) 

162.500 Ft/hó (2.500Ft/nm/hó) 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

4. Foglalkozzon-e a Kormány azzal, hogy a budapesti / nagyvárosi lakásbérleti díjak 

csökkenjenek? 

1227 válasz érkezett. 

94,60% 

5,40% 

Igen

Nem

Egyértelmű üzenet a válaszadóinktól: a 

Kormánynak foglalkoznia kellene a jelentősen 

megnövekedett bérleti díjakkal. 

 

Mi úgy gondoljuk, hogy a bérleti díjak 

mérséklésének egyik eszköze lehetne a 

Közhasznú lakásépítési program elindítása. 

 

Egy pilot bérlakásépítési projekt tapasztalatainak 

levonása után évente több ezer, akár tízezer 

bérlakás megépítése hosszú távon tartósan 

csökkenteni tudná a bérleti díjakat, lakásárakat. 

 

A 18-35 éves korosztályban valamivel még többen 

(96,32%) mondtak igent arra, hogy a Kormánynak 

tennie kellene azért, hogy a nagyvárosokban 

csökkenjenek a lakásbérleti díjak. 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

5. A munkáltató által adott bérletidíj-hozzájárulás (cafeteria) segítséget jelentene-e 

számodra? 

1221 válasz érkezett. 

84,28% 

15,72% 

Igen

Nem

A válaszadók közel 85 százaléka gondolta úgy, 

hogy segítséget jelentene számára, ha kapna 

munkáltatójától bérletidíj-támogatást. 

 

A TLE által javasolt bérlakásépítési rendszer 

megfizethetőségét számottevően javítaná, ha a 

munkáltatók adómentesen adhatnának ilyen jellegű 

cafeteriát a munkavállalóknak. 

 

Ezt a cafeteria-elemet csak a közhasznú 

rendszerben épülő, és később ebben is működő 

bérlakásokra javasoljuk, demográfiai célokkal 

összekötve. Segély jellegű lakbértámogatással 

nem számoltunk modellünk felírásakor. 

 

A 18-35 éves korosztályban hasonló lett az igen-

nem arány (84,91% - 14,5%). 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

6. Hosszú távon szeretnél lakástulajdont szerezni? 

1219 válasz érkezett. 

96,80% 

3,20% 

Igen

Nem

A válaszokból egyértelmű, hogy hosszú távon 

szinte mindenki szeretne saját tulajdonú lakásban 

élni Magyarországon. 

 

Ez alátámasztja azt a javaslatunkat, hogy a 

létrehozandó bérlakásrendszerben legyen benne a 

lehetőség a bérelt lakás megvásárlására, vagy a 

bérlakásrendszer segítségével saját tulajdonú 

lakásba való továbblépésre. 

 

A 18-35 éves korosztályban a válaszadók többsége 

– 97,58% – szintén úgy nyilatkozott, hogy hosszú 

távon szeretne lakástulajdont szerezni.. 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

7. Ösztönözne-e a gyermekvállalásra, ha a 3. gyermek megszületése után 

kedvezményesen megvásárolható lenne a család által bérelt lakás? 

1220 válasz érkezett. 

68,03% 

31,97% 

Igen

Nem

A tulajdonszerzés szempontja a többség számára 

fontos, és az is kiderült, hogy a válaszadók 

kétharmadát akár harmadik gyermek vállalására 

ösztönözné, ha a család által bérelt lakást bizonyos 

idő után kedvezményesen megvásárolhatnák. 

 

A TLE szerint a kedvezményes megvásárlás 

mellett / helyett a lakásvétellel kapcsolatos állami 

támogatások (csok, babaváró hitel) is ösztönzést 

jelentenek.  

 

Ez azt is mutatja, hogy egy állami bérlakásprogram 

összekötése demográfiai célokkal, sokak számára 

volna elfogadható alternatíva. 

 

Az is lényeges a válaszadók számára, hogy a 

bérlakásból legyen továbblépési lehetőség a 

tulajdonszerzés irányába. 

 

A 18-35 éves korosztályban a válaszok aránya: 

hasonló: 68,86% - 30,56%. 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

8. Milyenek legyenek az épülő bérházak? 

1224 válasz érkezett. 

5 emeletnél
magasabb,

nagyvárosias
környezetben

3-4 emeletes,
szellősebb beépítésű

1-2 emeletes,
kertvárosias

10,21% 

44,77% 45,02% 

Kérdés az is, hogy milyen bérházak épüljenek. 

Példaként itt vannak velünk a budapesti 

századfordulós bérpaloták, a két világháború között 

épült bérházak és munkáslakótelepek. Mintául 

szolgálhat a Wekerle-telep is.  

 

Lényeges a célcsoport meghatározása, más-más 

lehet a fontos az egyedülálló fiataloknak, illetve a 

gyermeket vállaló családoknak. 

 

A közvéleménykutatásban a szintek számára és a 

beépítési sűrűségre kérdeztünk rá. 

 

Látható, hogy keveseknek vonzó a nagyvárosias 

beépítésű, sokemeletes alternatíva. 

 

A 18-35 éves korosztályban hasonló válaszok 

születtek: sorrendben 9,57% - 43,62% - 46,53% 

volt a szavazatok aránya. 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

9. Fontosnak tartod-e az új építésű bérlakásoknál a zöld szempontokat, az olcsó 

üzemeltethetőséget, az alacsony rezsit? 

1224 válasz érkezett. 

Igen Közepesen Nem

89,22% 

10,46% 

0,33% 

A válaszadók egyértelműen „zöld” bérlakásokat 

szeretnének, olcsó üzemeltethetőséggel és 

alacsony rezsivel. 

 

Ehhez azonban sok feltételnek teljesülnie kell, az 

energiahatékonyságtól a minőségi 

anyaghasználaton át a zöld környezet kialakításáig. 

Már a tervezéskor fontos a hosszú távú 

üzemeltetési és „zöld” szempontok érvényesítése. 

 

A 18-35 éves korosztály ugyancsak kiemelkedően 

fontosnak tarja a zöld szempontokat (88,10% - 

11,41% - 0,29%). 
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TÁRSASÁG A LAKÁSÉPÍTÉSÉRT, LAKÁSFELÚJÍTÁSÉRT EGYESÜLET 

10. Fontos szempont-e neked, hogy a hazai bérlakások Magyarországon gyártott 

anyagokból épüljenek? 

1226 válasz érkezett 

Nem

Közepesen

Igen

35,15% 

43,64% 

21,21% 

A válaszadók 65 százaléka pozitívnak tartja, ha 

Magyarországon gyártott anyagokból épülnének a 

bérházak. A nyilatkozók 35 százalékának mindegy, 

hogy hazai vagy külföldi anyagokból épülnek az 

épületek. 

 

A hazai tervezési, anyaggyártási, kivitelezési 

kapacitások megőrzéséhez, hatékony 

működtetéséhez és a minőségi építésekhez fontos, 

hogy ne legyen nagy ingadozás az éves 

lakásépítési számokban. A konjunktúraciklusok 

kiegyenlítésének egyik eszköze lehet egy állami 

szerepvállalással működő bérlakásépítési program. 

 

A 18-35 éves korosztályban hasonlóan válaszoltak: 

(32,11% - 44,97% - 22,82%). 
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11. Szükség van-e Magyarországon hosszú távú lakásprogramra? 

1197 válasz érkezett 

97,58% 

2,42% 

Igen

Nem

Szinte minden válaszadó szerint szükség volna 

Magyarországon hosszú távú lakásprogramra. 

 

Magyarországon évtizedek óta nincsen 

meghirdetett lakásprogram, amely kijelölné a 

lakásépítési, lakásfelújítási célszámokat, és ehhez 

forrásokat rendelne. A lakásprogramnak választ 

kellene adnia a tulajdonszerzési és bérleti 

lehetőségekre, ki kellene jelölnie a kapcsolódási 

pontokat a demográfiai, energiahatékonysági, 

üzemeltetési, környezetvédelmi, vidék- és 

városfejlesztési, valamint építészeti elvekkel. A 

lakásprogramnak biztosítani kellene a 

lakásállomány minőségi megújítását és az épített 

környezet színvonalának, élhetőségének javítását 

is. 

 

A 18-35 éves korosztályban is nagyon kevesen 

válaszoltak nemmel erre a kérdésre (97,53% - 

2,42%) 
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„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak közösen, az egy új 

valóság kezdete.” /F. Hundertwasser/ 

álmodnak 
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