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A születések számának ösztönzésére a 
2007–2008-as gazdasági világválság konszolidálását 
követően Magyarországon új típusú gazdaságpolitikai 
eszközöket alkalmaznak. A tanulmány kiindulási alap-
ja, korábbi nemzetközi kutatások eredményeivel 
egyetértve az, hogy a születések számára ható ténye-
zők az állami pénzügyi támogatásoknál szélesebb kö-
rűek, ám a reprodukció kitűzött szintjének elérését a 
kormányzat az otthonteremtési támogatásokkal is se-
gítheti, amihez egyidejűleg az államnak a költségvetés 
fenntarthatóságát is biztosítania kell.  

A tanulmány a 2020–2040 időszakra vizsgálja a 
családtámogatási rendszer egy fontos pillérének, a csa-
ládi otthonteremtési kedvezménynek a lehetséges költ-
ségvetési terheit. A számítási modell keretéül a demo-
gráfiai adatok, valamint a kedvezményre vonatkozó 
szabályok szolgálnak. Az eredmények azt mutatják, 
hogy ez a családtámogatási forma – változatlan mak-
rogazdasági pálya esetén – fenntartható terhet ró a 
költségvetésre, és a születések száma is kedvező 
irányba mozdulhat el. 
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Családtámogatási rendszer. 
Költségvetési hatások.  
Demográfia. 
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Tanulmányunkban elsőként az utóbbi évtizedek európai és benne a magyar 
gyermekvállalási tendenciákra ható lehetséges tényezőket tekintjük át röviden. Euró-
pa országaiban a népesség elöregedése mellett általános jelenség a népesség fogyása. 
A magyar kormány az elmúlt években gazdaságpolitikai-költségvetési pénzügyi 
ösztönzőkkel is meg kívánja állítani a népesség fogyását. A továbbiakban kiemeljük 
az ösztönzők közül a családi otthonteremtési kedvezményt (csok). Különböző lehet-
séges forgatókönyvek alapján végzünk számításokat arra, hogy a csok milyen hatás-
sal lehet az állami költségvetés kiadásaira. A forgatókönyvek keretfeltételeinél nö-
vekvő gyermekvállalási kedvvel és különböző támogatásigénylési értékekkel kalku-
lálunk. 

1. A gyermekvállalás tendenciái Európában és Magyarországon 

Egy ország demográfiai összetétele és a népességszám alakulása alapvetően meg-
határozza a társadalom és a gazdaság jövőjét. A múltbeli tendenciákat vizsgálva 
megállapítható, hogy a II. világháború után a születések száma gyorsan nőtt az egész 
világon. A növekvő jólét is megalapozta a fiatalon történő gyermekvállalást.  
A gyermekvállalási kedv élénkülése a népességszám növekedéséhez vezetett 
(Sobotka [2017]). Az 1960–1970-es években kezdődő társadalmi változások (például 
az önkiteljesedésre való nagyobb igény, az individualizmus erősödése, a hagyomá-
nyos családmodell átalakulása) a gyermekvállalás ellen hatottak. A kutatók a termé-
kenység csökkenésének okaként ezeken túl is számos kulturális gyökerű tényezőt 
neveznek meg, amelyek az életviszonyokból, illetve a társadalom felfogásából szár-
maztathatók. Ezek a jelenségek a születések számának visszaeséséhez vezettek, ami 
a teljes termékenységi arányszám csökkenését vonta maga után (Beaujouan et al. 
[2017]). Mindamellett a 2007–2008-ban kialakult gazdasági világválság több or-
szágban megnehezítette a gyermekvállalást és -nevelést (Lentner [2011]).  
A XXI. század elején Európa legtöbb országában az előző évtizedekhez képest is 
tovább csökkent a születések száma (Kelm [2018]).  

A teljes termékenységi arányszám a termékenység egyik legjellemzőbb mérő-
számaként azt fejezi ki, hogy amennyiben az adott évi gyermekvállalási viszonyok 
állandósulnának, akkor egy nő élete folyamán átlagosan hány gyermeket szülne  
(Kapitány–Spéder [2015]). Míg az EU28 tagállamaiban 1960-ban ez az arányszám  
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2,5 volt, addig 2015-re 1,6-re csökkent (OECD [2018a]). (Összehasonlításként Ma-
gyarországon – a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai alapján – e mutató érté-
ke 2,0 volt 1960-ban és 1,45 2015-ben.) Európa-szerte a teljes termékenységi arány-
számok jelenlegi értékei rendre elmaradnak a népesség egyszerű reprodukcióját biz-
tosító 2,1-es szinttől. (Lásd az 1. ábrát.) 

1. ábra. Teljes termékenységi arányszám az EU28 országaiban, 2015 
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Megjegyzés. A népesség egyszerű reprodukcióját biztosító arányszámot (az egy nőre jutó 2,1 gyermeket) az 
ábrán pontozott vonallal jelöltük. 

 
Hazánkban a népesség száma az 1980-as évek elejétől folyamatos csökken.  

A rendszerváltás után felerősödtek a termékenység csökkenése irányába ható folya-
matok (Spéder [2014]), és a munkaerőpiacra belépő fiatal felnőttek közül sokan a 
gyermekvállalás elhalasztása vagy elutasítása mellett döntöttek (Bálint et al. [2011]). 
Az ellátórendszerek változása, a munkahelyek elvesztése miatti létbizonytalanság, a 
versenyképes jövedelem megszerzésének kockázatai, továbbá a lakáshoz jutás kö-
rülményeinek nehezebbé válása mind a gyermekvállalási kedv mérséklődéséhez, a 
gyermeknevelés anyagi körülményeinek nehezebbé válásához vezettek. 

A rendszerváltástól napjainkig eltelt időszakot a termékenységi mutatók mérsék-
lődése kísérte. (Lásd a 2. ábrát.) Az említett folyamatok alapján az prognosztizálható, 
hogy a következő években folytatódik a szülőképes korú nők létszámának csökkené-
se. Ily módon, a gyermekvállalási kedv várható élénkülése ellenére is csökkenhet a 
korábbi évekhez képest a születések száma (Kapitány–Spéder [2015]). 
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2. ábra. A teljes termékenységi arányszám alakulása Magyarországon 
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Megjegyzés. A népesség egyszerű reprodukcióját biztosító arányszámot (az egy nőre jutó 2,1 gyermeket) az 
ábrán pontozott vonallal jelöltük. 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 

2. A gyermekvállalást ösztönző egyes gazdaságpolitikai eszközök 

A gyermekvállalási kedv mérséklődésének számos oka van a szociológusok és 
demográfusok szerint. A komplex folyamatok hatásait nem lehet pontosan számsze-
rűsíteni. A kultúrában gyökerező okokat várhatóan nehéz megváltoztatni, kizárólag 
gazdasági eszközökkel azok korlátozottan befolyásolhatók. Ennek viszont nem mond 
ellent, hogy a gazdaságpolitikai ösztönzők támogathatják a gyermekvállalási kedv 
élénkülését (Sági et al. [2017]). A család jövedelmi helyzete kétségkívül fontos té-
nyező a gyermekvállalásban, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz és a 
-neveléshez Európában kötődő költségek magas szintje miatt (Chang–Schneider–
Finkbeiner [2015], Chang–Lehmann–Finkbeiner [2017]). A gyermekek iskolai ta-
nulmányainak és a munkába lépés életkorának kitolódása, az otthonról való későbbi 
elköltözés, a szülőkre nézve mind többletköltségeket jelentenek. A gyermeket vállaló 
nők ráadásul átmenetileg kiesnek a munkából, ami a család jövedelemének csökke-
néséhez vezethet (Vaskovics [2000]). A növekvő költségek, a kieső jövedelmek el-
lensúlyozására az állam különböző kompenzációs eszközökkel élhet. 
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A gazdasági ösztönzők között például egyik lehetséges eszköz az adókedvezmé-
nyek nyújtása a gyermeket vállaló családok részére. A jelenlegi gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a gazdaságpolitikák alkalmazzák ezt az ösztönzőt, ugyanis 2016-ban vala-
mennyi OECD- (Organisation for Economic Co-operation and Development – Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) államban az átlagos adóteher a 
gyermekes családoknál kevesebb (két országban azonos) volt, mint a gyermektelen 
adóalanyok esetében. A legtöbb vizsgált állam pénzügyi kedvezményeket nyújt a 
családoknak adóalap- vagy adókedvezmények formájában. A haszonáldozat-költség 
elve alapján arra számítanak, hogy a gyermekvállalás és -nevelés költségei befolyá-
solják a családalapítás tervezett időpontjára vonatkozó döntéseket. Hasonló elven 
magyarázható az is, hogy miért emelkedik a családoknak juttatott kedvezmények 
mértéke egy újabb gyermek vállalásával.  

Az adókedvezmények mellett természetesen egyéb formában is támogathatja az 
állam a gyermeket vállaló családokat. A gyermekvállalás összefüggést mutat a csalá-
dok lakáshelyzetével (Szalma–Takács [2012]), ezért kézenfekvő az ösztönzés a la-
kástámogatási rendszeren keresztül. 

Magyarországon egyre inkább a közgazdasági gondolkodás része a gyermekválla-
lás gazdaságpolitikai eszközökkel történő támogatása (Giday [2011], [2012]), amely 
a magyar családpolitikai intézkedésekben is tükröződik.  

A családpolitika megújítására 2010 után került sor Magyarországon. Kiemelt 
elemként 2012-től újraindították a tanulmányunk fókuszában levő családi otthonte-
remtési támogatást. A gazdaság stabilizálása után növekedtek a családok rendelkezé-
sére bocsátható források. 2015. évi bevezetése óta a családi otthonteremtési támoga-
tás jelentősen bővült, az igénybe vehető összegek nőttek, az igénylésre jogosultak 
köre szélesedett. A családi otthonteremtési támogatás három pillére: a vissza nem 
térítendő támogatást biztosító csok, a kamattámogatott hitel és az új lakások építésé-
hez kapcsolódó áfa-visszatérítés. 

A támogatások és a juttatások felelős kormányzati meghatározásakor a minden-
kori költségvetési stabilitást és egyensúlyt is figyelembe kell venni. Ezért szükséges 
a várható kiadások prognosztizálása. A továbbiakban az otthonteremtési támogatási 
rendszer egyik elemére, a csok lehetséges nagyságára vonatkozóan végzünk előre-
számításokat. A számításokkal azt modellezzük, hogy milyen költségvetési terhet 
jelenthet e kedvezmény fenntartása.  

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy kedvező demográfiai fordulat 
csak számos tényező szerencsés következménye lehet. Modellünkben feltételezzük a 
gyermekvállalás növekedését. Fontos szempontnak tekintjük viszont, hogy egy ked-
vező fordulat mellett is kiszámíthatóan és fenntarthatóan megmaradjon a támogatási 
rendszer, ezért szükségesnek tartjuk a kiadások prognosztizálását egy kedvező de-
mográfiai forgatókönyv alapján. 
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3. A családi otthonteremtési kedvezmény  
költségvetési terheinek előrejelzése 

A 2015 júliusában induló megújult családi otthonteremtési rendszer 2018 szep-
tember végéig több mint 90 ezer családnak segített az EMMI (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) összesített adatai szerint. Az otthonteremtési programon keresztüli 
kifizetések 2018 végéig mintegy 250 milliárd forintot tettek ki. A támogatott csalá-
dok egyrészt a meglevő gyermekek után részesültek támogatásban, másrészt a vál-
lalt, jövőben születendő gyermekek után. A vizsgált időszakban 45 ezer új gyermek 
vállalásáról döntöttek (EMMI [2018]). A következő években a támogatottak körének 
szerkezete várhatóan úgy változik, hogy az „idősebb” gyermekek után igénybe vevő 
családok száma csökken, míg a „fiatalabb” gyermekek után támogatást igénybe ve-
vőké nő. Másként fogalmazva, a szülők a csokot – a kedvezmény szándéka szerint – 
a gyermekek korai életkorától kezdve igénylik. A rendszer indulásával ugyanis azok 
a családok is jelentkezhetnek támogatásért, akiknek korábban nem volt lehetőségük a 
– támogatási rendszer hiányában – kedvezményben részesülni.  

Modellünk felépítésénél az ismert demográfiai adatokból, az otthonteremtési tá-
mogatási rendszer 2018 októberében érvényes szabályaiból és annak működéséből 
származó adatokból, a demográfiai folyamatok előreszámított értékeiből indultunk 
ki. A múltbeli, illetve az előreszámított demográfiai adatok a KSH, míg az otthonte-
remtési támogatási rendszerrel kapcsolatos információk az EMMI egyedi adatközlé-
séből származnak.  

Számításunk kiinduló hipotézisének kialakításához meghatároztuk, hogy a nők 
gyermekvállalása hogyan alakult a vizsgált időszakban Magyarországon. Nemcsak a 
teljes női népesség gyermekvállalására, hanem a nők életkora szerinti születési ará-
nyok alakulására is szükségünk volt. Számításainkban a 2015. évi születési adatokból 
indultunk ki, ugyanis ebben az évben változott meg jelentősen az otthonteremtési 
támogatás rendszere, de a változás akkor még nem hathatott a születések számára.  

Megvizsgáltuk, hogy 2015-ben a nők életkora szerint miként alakult a születések 
száma. (Lásd a 3. ábrát.) 

A 3. ábra azt mutatja, hogy 2015-ben a adott életkorú nőkre az összes született 
gyermek hány százaléka jutott, továbbá az adott korú és az annál fiatalabb nők együt-
tesen az összes gyermek hány százalékának adtak életet. A 15–49 éves nők 2015. évi 
szülési adataiból megállapítható, hogy a gyermekek több mint 99 százalékát a  
15–42 éves nők szülték. A továbbiakban ezért a számításainkban a 42 évesnél idő-
sebb nők adataitól eltekintetünk. 

Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy 2015-ben hogyan alakult a születések aránya 
a születési sorrend szerint az összes született gyermekhez viszonyítva.  
(Lásd a 4. ábrát.) 
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3. ábra. Születési arányok a nők életkora szerint, 2015 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 

4. ábra. Az élveszületések születési sorrend szerinti megoszlása, 2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. és többedik

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 
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2015-ben az élveszületett gyermekek összes számán belül a születési sorrendben  
1–3. gyermekek tették ki a születések több mint 90 százalékát. A csok preferenciáit is 
figyelembe véve a továbbiakban a születési sorrendben az 1–3. gyermekkel számolunk. 

Az 5. ábra megmutatja, hogy 2015. évi adatok alapján hogyan alakult az ezer 
megfelelő korú nőre jutó élveszületések száma születési sorrend szerint. 

5. ábra. Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületés születési sorrend szerint, 2015 
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Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 

6. ábra. A 15–42 éves női népesség előreszámítása, 2020–2040  
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Forrás: A KSH NKI adatai alapján saját szerkesztés. 
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A KSH NKI (Népességtudományi Kutatóintézet) népesség-előreszámításából az 
állapítható meg, hogy a 15–42 éves nők száma folyamatosan csökken a 2020–2040 
közötti időszakban, ami az elmúlt évtizedek kedvezőtlen demográfiai folyamataiból 
következik, azaz az egyre kisebb létszámú születési kohorszokkal összefüggésben 
egyre kevesebb leány született. Elemzésünk szempontjából lényeges, hogy az előre-
számított időszakban elsősorban a már megszületett alacsony létszámú női 
kohorszok lépnek szülőképes korba. 

A 2015. évi születésszámok változatlanságát feltételezve kiszámítottuk az 
élveszületések 2020–2040 közötti időszakban várható számát. A számításnál a KSH 
női népesség korspecifikus létszámával és a születéseknek a nők 2015. évi életkor 
szerinti megoszlásával számolunk: 

                                                  
42

, ,2015, ,
15

 k t k i t i
i

g a b ,  /1/ 

ahol  

,k tg  – a születési sorrendben k-adik gyermekek száma a t évben, 

i – női korcsoport életkora, 

,2015,k ia  – a 2015. évben az egy i éves nőre jutó k-adik gyermekek 

száma, 

,t ib  – a t évben az i éves nők száma. 

 
A 7. ábra a számítások eredményét mutatja. 

7. ábra. Az élveszületések előreszámítása születési sorrend szerint, 2020–2040 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 
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A 7. ábrán bemutatott születésszám számításánál tehát a 2015. évi életkor szerinti 
születési arányszámokat, valamint a már megszületett, 2020–2040 között szülőképes 
korba lépő kohorszok létszámát vettük alapul.  

4. A családi otthonteremtési kedvezmény rendszere 

A csok jövőben igényelt összegének várható alakulásához a 2018. októberi szabá-
lyozásban meghatározott kereteket vesszük alapul. A 6/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
az új lakások vásárlásához és építéséhez nyújtott családi otthonteremtési kedvezmé-
nyek feltételeiről és összegeiről rendelkezik. A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a 
használt lakás vásárlásához, illetve a lakásbővítéshez nyújtott otthonteremtési ked-
vezmény feltételeit és lehetséges összegeit tartalmazza. Jelentősen nőtt a 
csokigénylések száma a pénzintézetek többségénél, miután a 26/2018. (II.28). Korm. 
rendelet1 könnyített az igénybevétel feltételein. A 2018. március 15-től a csok banki 
igénylésénél egyszerűbb esetben akár elég lehet a személyi igazolvány, a lakcímkár-
tya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés vagy az építési 
napló, valamint egy nyilatkozat az egyéb körülményekről. 

A csok vissza nem térítendő állami juttatásként az állam számára az igénybevétel-
kor jelent egyszeri kiadást. A kedvezményt meglevő vagy a jogszabályban meghatáro-
zott fiatal házasok esetén vállalt gyermekek után lehet igényelni. Minden gyermek után 
csak egyszer vehető igénybe a kedvezmény, és amennyiben az igénylő már valamely 
gyermek után vett igénybe vissza nem térítendő állami támogatást, akkor annak össze-
gét le kell vonni az újonnan igényelt csok lehetséges maximális összegéből. 

A csok legmagasabb összege új lakás építéséhez vagy vásárlásához egy gyermek 
esetén 600 ezer forint, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint, három gyermek 
esetén 10 millió forint. A használt lakás vásárlásához, illetve a lakásbővítéshez igé-
nyelhető támogatás legmagasabb összege egy gyermek esetén 600 ezer forint, két 
gyermek esetén 1 millió 430 ezer forint, három gyermek esetén 2 millió 200 ezer fo-
rint, négy gyermeknél 2 millió 750 ezer forint. Kapcsolódó újabb támogatásként  
2018 szeptemberében a kormány tervbe vette, hogy a kétgyermekes családokra is ki-
terjeszti a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyer-
mekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra felemeli. A megnö-
velt támogatott hiteleket 2018. decemberétől lehet igényelni.  

A már meglevő gyermekek után, valamint a vállalt gyermekek után igénybe vett 
támogatásról 2016. évi adatok álltak rendelkezésünkre. A megkötött szerződések 

  
1 A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II.28.) Korm. rendelet. 
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2016. évi adatai alapján az esetek 69 százalékában meglevő, 31 százalékában pedig a 
jövőre nézve vállalt gyermek után igényelték a csokot. Ezen belül az új lakások ese-
tében némileg alacsonyabb (29%), a használt lakásoknál magasabb (33%) a gyerme-
ket előre vállalók aránya. Az új lakásra a 10 millió forintos összeget igénylő nagy-
családosok körében a legalacsonyabb, 24 százalék az előzetes gyermekvállalások 
aránya. Közülük 62 százalék egy, 26 százalék két és 12 százalék három gyermeket 
vállalt a megelőlegezett kedvezmény fejében. A használt lakásra előre vállalt gyer-
mek után csokot igénylők 58 százaléka egy és 42 százaléka két további gyermek 
világra hozatalára vállalt kötelezettséget. Az adatok szerint egy-egy család átlagosan 
1,4 gyermek születését vállalta, hozzávetőlegesen hat éven belül. 

A rendszer indulásától eltelt rövid időszak figyelembevételével az eddigi ada-
tokból még nem feltétlenül következtethetünk a jövőben várható folyamatokra.  
A rendszer indulása sok – már akár huszonéves gyermekkel rendelkező – család-
nak is lehetőséget adott a csok igénybevételére. Az ilyen családok várhatóan egyre 
kisebb számban jelennek meg majd a csok igénylése során. Emellett emelkedni fog 
az ezután születendő gyermekek után igénylő családok száma. Az eddigi tapaszta-
latok – véleményünk szerint – nem elegendőek ahhoz, hogy az empirikus adatok 
megbízhatóan megmutassák, milyen mértékben válik el időben a gyermekek szüle-
tése a csok igénybevételének időpontjától. Ezért is alkalmazunk a modellépítésnél 
bizonyos egyszerűsítéseket. Véleményünk szerint az előre vállalt gyermekek után 
igényelt támogatások kiegyenlítik a halasztott igénybevételeket; feltételezve, hogy 
a már működő támogatási rendszer a potenciális igénybe vevők számára ismert és 
hiteles. A rendszer indulása után 5 évvel (vagyis 2020-tól) a bevezetéshez kapcso-
lódó hatások már kevésbé érvényesülnek, hiszen addigra már a támogatási konst-
rukció működési tapasztalatai ismertek lesznek. Ha a rendszer hiteles marad, és 
nem lesz olyan körülmény, amely a konstrukció megszüntetésére utalna, akkor 
nem várható tömegével előrehozott gyermekvállalás miatti igénylés. Vagyis, a 
szülők részéről jelentkező igénylések a konjunkturális hatásoktól független gyer-
mekvállalási döntéseket követik.  

Modellünkben azzal számolunk, hogy a csok legmagasabb összegét abban az év-
ben veszik igénybe, amikor az adott gyermek megszületik. Természetesen a valóság-
ban az igénybevétel már meglevő gyermek után is lehetséges, illetve vállalt gyermek 
után is jár. Előfordul azonban az is, hogy a gyermek születésének évében nem vesz-
nek igénybe csokot, például azért, mert a szülőknek már volt lakásuk korábbról. 
Modellünk becsléseit ezek az időbeli eltolódások kellően kiegyenlíthetik, amennyi-
ben valamilyen váratlan sokk nem éri a társadalmat. A csok eddigi tapasztalatai azt is 
megmutatják, hogy a tényleges igénylések általában nem érik el a születések alapján 
potenciálisan legmagasabb lehetséges összegeket. Modellünk célja azonban az, hogy 
a lehetséges legmagasabb összeggel kalkulálva mutassa be a költségvetésnek a csok 
kifizetéseivel összefüggő várható terheit. 
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Az új lakásokhoz és használt lakásokhoz igénybe vett csok arányát a 2017 első 
három negyedévére vonatkozó adatok szerint vettük figyelembe az EMMI adatai 
alapján. A csokigénylésekben az új lakásokhoz kapcsolódók 33, a használt lakáshoz 
kapcsolódók 67 százalékot tettek ki. (A használt lakások vásárlásához soroljuk itt a 
lakásbővítést is, az azonos támogatási összegek miatt.) 

Az ismertetett keretfeltételek figyelembevételével kiszámítható, hogy a csok 
mekkora költségvetési kiadást vonhat maga után. Hangsúlyozzuk, hogy a kiadásokat 
az adott évben született gyermekek után a legmagasabb támogatási összegekkel kal-
kuláltuk. Mivel azonban keretfeltételeink szerint a gyermekek után a születések évé-
ben az utánuk járó csokot felveszik, így a második és a harmadik gyermek születése-
kor az idősebb testvérek után már igénybe vett összegeket le kell vonni.  

Elsőként azt számítottuk ki, hogy a 2015. évi termékenység változatlansága mel-
lett hogyan alakulna a csokra fordítandó összeg.  

A számítás képlettel leírva: 

                   
    

    
1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2,

1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2,

– –

– –

       

      

t ú t ú t ú ú t ú ú

h t h t h h t h h

CSOK r g c g c c g c c

r g c g c c g c c
,  /2/ 

ahol  

tCSOK  – a csok számított összege a t évben,  

úr  – az új lakásvásárlások/építések aránya a csok igénybevételénél, 

hr  – a használt lakásvásárlások aránya a csok igénybevételénél, 

1, 2, 3,,t t tg g g  – a születési sorrendben az 1., a 2. és a 3. gyermekként 

születettek száma a t évben, 

1,úc  –  az első gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

2,úc  – a második gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

3,úc  – a harmadik gyermek után járó csok összege új lakásnál,  

1,hc  – az első gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

2,hc  – a második gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

3,hc  – a harmadik gyermek után járó csok összege használt lakásnál.  

  
A bemutatott keretek szerint a számításnál tehát az egyes évekre először az új la-

kásokhoz felvett csok 2017. évi arányának megfelelően kiszámoltuk a 2015. évi 
termékenységi adatok segítségével az első, a második és a harmadik gyermek után 
várható csokösszegeket. Ezek adják az új lakásokra várhatóan igénybe veendő csok 
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összegét. Ezt a számítást analóg módon a használt lakásokra vonatkozóan is elvégez-
tük. Majd az új és a használt lakásokra számított összegeket évenként összeadtuk. 

8. ábra. A csok költségvetési terheinek előreszámítása, 2020–2040  

 
 
Az ismertetett keretek figyelembevételével számított várható támogatási összegek 

2020-ban a legmagasabbak (84,8 milliárd forint). A vizsgált időszakban a számított 
értékek egyre csökkennek, 2040-re érve el minimumukat (66,8 milliárd forint).  
Az igényelt csok mérséklődése az 5. ábrán bemutatott születésszám-csökkenés kö-
vetkezménye. 

A következőkben feltételezzük, hogy a családközpontú társadalompolitika nyo-
mán a születésszám valóban emelkedik majd a 2020–2040 közötti időszakban. To-
vábbra is a 15–42 éves nők korcsoportjaival számolunk. A feltételezett termékeny-
ségnövekedés visszahat, amit azonban jelen modellünkben figyelmen kívül hagyunk. 
A 15–20 éves nők az összes születésszámhoz még nem járulnak hozzá nagy arány-
ban, a 2015. évi adatok szerint. Az életvitel, az életmód valószínűleg nem változik 
meg olyan mértékben, hogy a 15–20 éves nők jelentősen megváltoztassák gyermek-
vállalási szokásaikat. 

A népesség számának bevándorlást nem feltételező szinten tartása akkor lehetsé-
ges, ha a nők teljes termékenységi arányszáma eléri a korábban említett 2,1-es szin-
tet. Modellünkben a 15–42 éves nőkkel számolunk, tehát úgy tekintjük, hogy a de-
mográfiai célok megvalósulásához, esetünkben az egyszerű reprodukcióhoz szüksé-
ges gyermekeket a 15–42 éves nők megszülik. Nem számolunk a sorrendben negye-
dik és többedik gyermekek születésével. A 3. ábrán bemutattuk, hogy a 42 évesnél 
idősebb nők született gyermekeinek száma nem jelentős az összes élveszületésekhez 
viszonyítva. Az összes születésen belül a sorrendben 1–3. gyermekként születettek 
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száma a meghatározó, ahogyan azt a 4. ábra is szemlélteti. Nem vitatva azt, hogy az 
említett arányokban lehet némi elmozdulás, de ezek modellünk keretein kívül esnek, 
és egyfajta „demográfiai tartalék” szerepét játszhatják. A csok esetében a progresszív 
preferenciák születési sorrend szerint alapvetően a 3. gyermekig érvényesek. 

Feltételezéseinkkel élve, a 2015. évi adatok alapján a 15–42 éves nőkre számolva 
a módosítottan értelmezett teljes termékenységi arányszám 1,3146-el egyenlő. Felté-
telezzük továbbá, hogy a különböző ösztönzők hatására a gyermekvállalás emelke-
dik. 2020 és 2040 között ezért megnövekedett születésszámokkal kalkulálhatunk.  

Ha az ismert adatokat vesszük is alapul, a gyermekvállalás növekedésének jelen-
tős tere van a születési sorrendben bármelyik gyermeknél. Példaként említhető az 
első gyermekkel kapcsolatban a gyermektelen nők várható aránya a KSH 2016. évi 
becslése alapján. Az előreszámítás szerint az 1985. évi születési kohorsz 33, az  
1990. évi 36 százaléka fejezné be termékeny éveit gyermektelenül. 

Feltételezzük, hogy a növekedés minden női életkorban ugyanakkora. A 2015. év-
hez viszonyítottan a születések száma a születési sorrendben – forgatókönyvünk  
szerint – a következőképpen alakul: 1. gyermeknél 1,25-szoros, 2. gyermeknél  
1,5-szeres, 3. gyermeknél 3-szoros a növekedés. Az így megnövekedett születésszám 
mellett a 15–42 éves nőkre számított teljes termékenységi arányszám 2,0686-el egyenlő. 

9. ábra. Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületés születési sorrend szerint,  

számítási modellünk alkalmazásával, 2020–2040* 
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* Hipotézis: a teljes termékenységi arányszám 2,0686. 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés. 

A születésszámok karakterisztikája alapvetően megegyezik az 5. ábrán ábrázol-
takkal. A görbék meredeksége azonban nagyobb, csúcspontjuk magasabban helyez-
kedik el. 
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A növekvő gyermekszám számítása a következő: 

                                                    
42

, ,2015, ,
15

 k t k k i t i
i

ge s a b ,  /3/ 

ahol  

,k tge  – a születési sorrendben k-adik gyermekek száma a t évben, 

megnövekedett gyermekszám mellett, 

ks  – a születési sorrendben k-adik gyermekek számának növekmé-

nyét reprezentáló szorzószám, 
i – a nők életkora, 

,2015,k ia  – a 2015. évben az egy i éves nőre jutó k-adik gyermekek 

száma, 

,t ib  – a t évben az i éves nők száma. 

 
A feltételezett növekvő gyermekvállalás mellett az összes született gyermek szá-

mát a 10. ábra mutatja. 

10. ábra. Az élveszületések születési sorrend szerinti megoszlása,  

számítási modellünk alkalmazásával, 2020–2040*  

 
* Hipotézis: a gyermekszám emelkedésének mértéke: 1. gyermeknél 1,25-szoros, 2. gyermeknél  

1,5-szeres, 3. gyermeknél 3-szoros. 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés. 
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Növekvő gyermekszám mellett az előzőkhöz hasonlóan kiszámoltuk a csok költ-
ségvetési hatásait. A kiadások megállapításakor ugyanazokat a feltételezéseket al-
kalmaztuk, mint a korábbiakban.  

A számításokat a következő képlettel végeztük el: 

      
    

    
1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2,

1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2,

– –

– –

t ú t ú t ú ú t ú ú

h t h t h h t h h

CSOK r ge c ge c c ge c c

r ge c ge c c ge c c

       

      
, /4/ 

ahol 

tCSOK  – a csok számított összege a t évben,  

úr  – az új lakásvásárlások/építések aránya a csok igénybevételénél, 

hr  – a használt lakásvásárlások aránya csok igénybevételénél, 

1, 2, 3,,  ,  t t tge ge ge  – a születési sorrendben az 1., a 2. és a 3. gyermek-

ként születettek száma megnövekedett gyermekszám mellett a t évben, 

1,úc  – az első gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

2,úc  – a második gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

3,úc – a harmadik gyermek után járó csok összege új lakásnál,  

1,hc  – az első gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

2,hc  – a második gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

3,hc  – a harmadik gyermek után járó csok összege használt lakásnál.  
 
A számításaink eredményeit a 11. ábra tartalmazza.  
A számításnál nem vettük figyelembe, hogy az új lakások építése korlátja lehet az 

új lakások vásárlásának és a csok igénybevétele melletti építésnek. A kiadások az 
időszak elején lennének a legmagasabbak (167 milliárd forint), és az időszak végén 
érnék el legalacsonyabb szintjüket (131 milliárd forint). A KSH adatai szerint a ma-
gyar GDP (gross domestic product – bruttó hazai termék) folyó áron 38 355 milliárd 
forint volt 2017-ben. A számított legmagasabb csokkifizetés ennek 0,43, a legkisebb 
kifizetés 0,34 százalékát tenné ki. A kifizetés tehát stagnáló GDP mellett sem érné el 
ennél a forgatókönyvnél sem a GDP 0,5 százalékát. 

Amennyiben a magyar lakásállományt hozzávetőleg 1 százalékos mértékben 
megújítanák évről évre, úgy évente 40–45 ezer lakást kellene építeni. Becslést készí-
tettünk a csok költségvetési kiadásairól arra az esetre, ha az új építésű lakásoknál ezt 
a korlátot figyelembe vesszük a megnövekedett gyermekszám mellett. Azzal számol-
tunk, hogy az új építésű lakásokból 30 ezret érint évente a csok igénybevétele. Az új 
lakásokat a születési sorrendet követve a születések számához arányosítva osztottuk 
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fel az 1–3. gyermekes családok között. A többi család esetében használt lakás vásár-
lásával számoltunk, csok igénybevétele mellett.  

11. ábra. A csok költségvetési terhei, számítási modellünk alkalmazásával, 2020–2040* 

 
* Hipotézis: a gyermekszám emelkedésének mértéke: 1. gyermeknél 1,25-szoros, 2. gyermeknél  

1,5-szeres, 3. gyermeknél 3-szoros. 
 
Az új lakásokra vonatkozó korlátok figyelembevételével az egyes évekre a születési 

sorrendben k-adik gyermek születésekor vásárolt új és használt lakások számítása: 

                                                     ,
, , 3

,1

 


k t
ú k t

i ti

ge
l lú

ge
,  /5/ 

, , , , ,–h k t k t ú k tl ge l , 

ahol 

, ,ú k tl  – új lakások vásárlása/építése a születési sorrendben k-adik 

gyermek után igénybe vett csok segítségével a t évben,  

, ,h k tl  – használt lakások vásárlása a születési sorrendben k-adik 

gyermek után igénybe vett csok segítségével a t évben,  
lú – a csok igénylése mellett vásárolni kívánt összes rendelkezésre 

álló új lakás,  

,k tge  – a születési sorrendben k-adik gyermekek száma a t évben 

megnövekedett gyermekszám mellett, 
i – a gyermekek sorszáma a születési sorrendben.  
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A prognosztizálható csokösszegek így a következőképpen számíthatók ki: 

                      
   

   
,1, 1, ,2, 2, 1, ,3, 3, 2,

,1, 1, ,2, 2, 1, ,3, 3, 2,

– –

– –

t ú t ú ú t ú ú ú t ú ú

h t h h t h h h t h h

CSOK l c l c c l c c

l c l c c l c c

      

     
, /6/ 

ahol 

tCSOK  – a csok számított összege a t évben,  

, ,ú k tl  – új lakások vásárlása/építése a születési sorrendben k-adik 

gyermek után igénybe vett csok segítségével a t évben,  

, ,h k tl  – használt lakások vásárlása a születési sorrendben k-adik 

gyermek után igénybe vett csok segítségével a t évben, 

1,úc  – az első gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

2,úc  – a második gyermek után járó csok összege új lakásnál, 

3,úc  – a harmadik gyermek után járó csok összege új lakásnál,  

1,hc  – az első gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

2,hc  – a második gyermek után járó csok összege használt lakásnál, 

3,hc  – a harmadik gyermek után járó csok összege használt lakásnál.  
 
A számítási eredményeket a 12. ábra mutatja.  

12. ábra. A csok költségvetési terhei 30 ezer új lakást érintő támogatás esetén,  

számítási modellünk alkalmazásával, 2020–2040* 

 

* Hipotézis: a gyermekszám emelkedésének mértéke: 1. gyermeknél 1,25-szoros, 2. gyermeknél  
1,5-szeres, 3. gyermeknél 3-szoros. 
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A csok összege ebben az esetben is az időszak elején a legmagasabb  
(149 milliárd forint) és a vizsgált időszak végén a legalacsonyabb (mintegy 130 milli-
árd forint). Az értékeket szintén a 2017. évi folyó áras GDP-hez viszonyítva legmaga-
sabb kifizetés esetén a GDP 0,39, a legalacsonyabb kifizetés esetén a GDP 0,34 száza-
lékát kapjuk.  

5. Konklúzió 

Magyarországon társadalompolitikai cél a népességfogyás megállítása, amit a 
születések számának ösztönzésével próbálnak elérni. A népesség egyszerű reproduk-
ciójának biztosításához a teljes termékenységi arányszámnak legalább a korábban 
említett 2,1-es szintet kellene elérnie. A gyermekvállalási kedv élénkülését – többek 
között – az utóbbi években bevezetett gazdasági ösztönzők is elősegíthetik. A támo-
gatási rendszer kialakításakor, illetve annak működtetésekor a gazdaságpolitika nem 
hagyhatja figyelmen kívül a költségvetési fenntarthatóságot. Tanulmányunkban a 
családtámogatási rendszer egyik jelentős pillérét, a családi otthonteremtési kedvez-
ményt vizsgáltuk. E kedvezmény 2020–2040 közötti időszakra történő előreszámítá-
sa alapján megállapíthatjuk, hogy az egyrészt kedvező irányba tereli a demográfiai 
folyamatokat, így a születések számának alakulását, másrészt a költségvetésre belát-
ható és vállalható terheket ró, amennyiben a magyar gazdaságot a 2013 utáni gazda-
sági növekedési és pénzügyi egyensúlyi pálya jellemzi. 
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Summary  

Decrease in the willingness of childbearing is an international phenomenon that afflicts Hunga-
ry just like any other country. Following the consolidation after the 2007/2008 crisis, new types of 
economic policy tools have been introduced in Hungary to improve birth rates. In consent with the 
arguments of former international research, the study assumes that although the factors affecting 
birth rates are wider than fiscal incentives, the government is able to have a considerable
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effect on achieving the required rate of reproduction via home settlement subsidies, and for this 
purpose, it has to ensure fiscal sustainability. 

The paper aims at providing an outlook for the period 2020–2040, in respect of the possible fis-
cal obligations of the family home settlement benefit that is an important pillar of the Hungarian 
family subsidising regime. Demographic data and the regulation for family home settlement benefit 
serve as the model computation framework. The calculations demonstrate that the family subsidis-
ing regime imposes sustainable commitments to the fiscal budget, and may change the birth rate 
trends favourably. 
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