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Bevezetés
2020 novemberében az új otthonteremtési kedvezmények, támogatások ismeretének és
igénybevételének vizsgálata érdekében telefonos (CATI) adatfelvétel során 1000 embert
kérdeztünk meg. A minta reprezentatív a 18 évnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus
és iskolai végzettség szerint.1
Az elemzés a 2021. január elsején induló, öt új otthonteremtési intézkedést érintő
véleményeket - az (1) otthonfelújítási támogatás gyermekes családoknak, a (2) 27 százalékos ÁFA
5 százalékra csökkentése az új építésű ingatlanok esetében, az (3) ÁFA visszaigénylése CSOK-kal
vásárolt ingatlanoknál, az (4) illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében és a (5)
tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs családoknál – dolgozta fel.2

Vezetői összefoglaló
A kutatásból levonható főbb következtetések:
-

az új támogatási formákról a 18 év feletti lakosság 75%-a már hallott
a két- és három- vagy többgyermekes szülők a legtájékozottabbak az intézkedéseket illetően
minden esetben 84%-al vagy annál magasabb arányban értenek egyet az intézkedésekkel
akik számára ismertek voltak az új intézkedések, azok nagyobb mértékben értenek egyet
velük, mint akik még nem hallottak róla
legnagyobb arányban a házasságban, valamint az élettársi kapcsolatban élők értenek egyet
az intézkedésekkel
a gyermekesek minden esetben nagyobb arányban értenek egyet az intézkedésekkel, mint a
gyermektelenek
minél több gyermeke van valakinek, annál inkább egyetért az új családtámogatási
intézkedésekkel

95 százalékos megbízhatósági szint és 1000 fős mintanagyság esetén a maximális mintavételi hiba 3,1%. A szignifikancia
megállapításához Pearson féle khi-négyzet tesztet, F-próbát, illetve Z-próbát használtunk. A missing értékek is bekerültek az
elemzésbe, melynek maximálisé értke 14%, azonban az arányokat nem befolyásolják.
2 Az intézkedések lényege:
(1) 2021. január 1-től az állam a családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum 3 millió forintot átvállal. Az intézkedést
meglévő otthonuk felújításához, korszerűsítéséhez azok a családok is igénybe vehetik, akik már legalább 1 gyermeket nevelnek.
(2) Aki 2021 januárja után vásárol új építésű otthont, az már csak 5%-os ÁFÁ-t fizet az ingatlan után a korábbi 27%-os ÁFA
helyett.
(3) Jövő év január 1-től a legalább 1 gyermekkel rendelkező vagy gyermeket váró családok a CSOK-kal vásárolt otthonuk után
teljes mértékben mentesülnek az ÁFA megfizetése alól.
(4) 2021. január 1-től nem kell illetéket fizetniük azoknak a családoknak, akik CSOK-kal vásárolják meg az otthonukat. Azaz
amennyiben egy gyermekvállalás előtt álló pár vagy gyermeket nevelő család CSOK-kal új vagy használt otthont vásárol, akkor
teljesen illetékmentesen tehetik ezt meg, azaz teljes egészében mentesülnek a 4%-os visszterhes vagyonszerzési illeték
megfizetése alól az ingatlan vételárától függetlenül. Ezzel a lehetőséggel az egyszülős családok is élhetnek.
(5) Azon fiatal párok, akiknek anyagi vagy egyéb okokból kifolyólag nincs lehetőségük önálló lakás vagy családi ház
vásárlására, építésére; vagy éppen külön lakrészben, de több generáció együttélése mellett tervezik jövőjüket, a tetőtér
beépítéséhez kapcsolódó munkálatokra az eddiginél jóval magasabb, az új lakás építése, vásárlása után járó CSOK összegének
megfelelő támogatást kaphatnak.
1
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-

a kormánypárti válaszadók értenek egyet a legnagyobb arányban az otthonteremtési
intézkedésekkel: 92% fölötti arányban, azonban az ellenzéki válaszadók esetében is minden
esetben 74% fölötti az egyetértési arány
a leghasznosabbnak tekintett támogatás az otthonfelújítás: a megkérdezettek 81%-a
vélekedik így, de a többi támogatási forma hasznossága is 72% fölött van
a Budapesten élők tartják a legkevésbé hasznosnak a támogatásokat (68%-73% között),
ugyanakkor az igénybevételi hajlandóságuk nem marad el a többi településen élőkétől
a közép és alapfokú iskolai végzettségűek hasznosabbnak tartják az új intézkedéseket, mint
a felsőfokú végzettségűek
négy vagy több gyermekesek gondolják a leghasznosabbnak az intézkedéseket
legtöbben az otthonfelújítási támogatást tervezik igénybe venni két éven belül, a válaszadók
16%-a nyilatkozta ezt
leginkább a középfokú végzettségűek tervezik igénybe venni az új otthonteremtési
intézkedések valamelyikét
a 18 év alatti gyermeket nevelők csaknem 35%-a tervezi, hogy igénybe veszi az
otthonfelújítási támogatást
a válaszadók 87%-a egyetért azzal az állítással, hogy a családtámogatási intézkedések
növelik a gyermekes családok életszínvonalát
a válaszadók háromnegyede, 76% gondolja úgy, hogy a családpolitikai intézkedések
hozzájárulnak a gyermekvállalási kedv növekedéséhez, és Magyarország népesedési
helyzetének javításához

Demográfiai jellemzők
A kutatásban részt vett személyek 47,5%-a volt férfi, 52,5%-a pedig nő. Legnagyobb részt a 60 év
fölöttiek képviseltették magukat a mintában, arányuk 32,2% volt. Őket követték a 40-49 évesek
(19%), a 30-39 évesek (17,1%), a 18-29 évesek (16,8%), és végül az 50-59 év közöttiek (14,9%).
A válaszadók közel háromnegyedének, 73%-ának van gyermeke. Ebből 21% az egy gyermeket,
33% a két gyermeket, 15% a három gyermeket, s 4,6% a négy vagy több gyermeket nevelők aránya.
A gyermekes szülők 27%-ának volt 18 év alatti gyermeke az adatfelvétel idején.
Foglalkozás tekintetében elmondható, hogy a válaszadók 52%-a dolgozik, 32%-a nyugdíjas, 7% a
munkanélküliek aránya, 4% a tanulóké, további 4%-uk pedig CSED-en, GYES-en, GYED-en,
GYET-en van.
Az anyagi helyzetet illetően a válaszadók 43%-a nyilatkozta azt, hogy beosztással jól kijön
jövedelméből. 30% éppen, hogy kijön a havi jövedelméből, és 13% azok aránya, akik gondok nélkül
élnek. A hónapról hónapra anyagi gondokkal küzdők 10%-os arányban vannak, a nélkülözések
között élők pedig 3%-osban. A válaszadók 83%-a arról számolt be, hogy jövedelme nem változott
az elmúlt egy hónapban, 12%-nak csökkent, és 4%-nak pedig nőtt. Az életszínvonal megítélése
ennek ellenére már erőteljesebb változást mutatott. A mintába került személyek háromnegyede
(75%) szerint nem változott az életszínvonala az elmúlt egy hónapban, 21% volt azok aránya, akik
szerint romlott, valamint 4% azoké, akik szerint javult.
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1.

ábra: A megkérdezett jövedelme az elmúlt 1 hónapban. (N = 1000)
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Közérzet
Habár a jelenlegi elemzés az új otthonteremtési intézkedésékre fókuszál, néhány kérdés erejéig a
18 év feletti lakosság közérzetének a megvizsgálása is előtérbe került, amiket az alábbi változókkal
vizsgáltunk:
-

élettel való elégedettség;
szubjektív egészségérzet;
boldogság;
szubjektív biztonságérzet;
ország dolgainak alakulása;
saját dolgok alakulása.

A kérdéseket a válaszadóknak 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelniük, ahol az 1-es érték a
teljesen negatív, míg a 10-es érték a teljesen pozitív viszonyulást jelenti az egyes változókhoz. Az
átlagok összehasonlítását az egyszempontos varianciaanalízis módszerrel végeztük (MEANS), és F
próbával vizsgáltuk a szignifikanciát.
Az átlagértékek az egyes változók tekintetében a következőképpen alakultak:

1.

táblázat: Attitűdök átlagos értékei

Átlagok

Boldogság

Szubjektív
biztonságérzet

Szubjektív
egészségérzet

Saját
dolgok
alakulása

Élettel való
elégedettség

Ország
dolgainak
alakulása

7,16

7,11

7,05

6,86

6,57

5,57

A megkérdezettek átlagosan 6,72-re értékelték saját közérzetüket. A boldogság, (7,16),
biztonságérzet, (7,11) attitűdkérdések kifejezetten magas értékelést kaptak. Az adatokat megyei
bontásban is megvizsgáltuk, és elmondható, hogy az egyes megyék között felfedezhetőek kisebb-
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nagyobb különbségek az átlagértékek alakulásában, de csak két kategóriában van szignifikáns
különbség. A szubjektív egészség megítélésének a tekintetében3 Heves megyében a legmagasabb
az átlagérték: 8,13. Hasonlósan magas érték tapasztalható Vas (7,98) és Nógrád (7,83) megyében
is. A megkérdezettek a saját egészségüket legkedvezőtlenebbül Borsod-Abaúj megyében látják:
6,05, illetve Csongrád (6,18) és Fejér megyében (6,18), azonban ezek az értékek is a skála pozitív
felén helyezkednek el.

2.

ábra: Attitűdök: szubjektív egészségi állapot megítélésének az átlaga megyénként. (N = 986)

Az ország dolgai a alakulásának megítélésében is szignifikáns különbség tapasztalható megyei
bontásban4. A megkérdezettek legjobban, Békés megyében (6,10) és Pest megyében (6,09)
gondolják úgy, hogy jól alakulnak az ország dolgai, de Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyében
is pozitívabban vélekednek.

3
4

(Sig. ANOVA-F = 0,000, Eta Squared = 0,049 → közepes erősségű összefüggés)
Sig: ANOVA-F = 0,029, Eta Squared = 0,034 → közepes erősségű összefüggés)
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3.

ábra: Attitűdök: mennyire alakulnak jól az ország dolgai kérdés átlaga megyei bontásban. (N = 944)

Új otthonteremtési intézkedések
Az elemzés során az Otthonteremtési Program 5 pontját vizsgáltuk meg pártpreferencia, kor, iskolai
végzettség, településtípus, megye, családi állapot szerint, illetve a 18 év alatti gyermeket nevelők
körében.

Egyetértés az intézkedésekkel
Összességében elmondható, hogy az új támogatási formákról átlagosan a 18 év feletti lakosság
75%-a már hallott. Legismertebbnek az otthonfelújítási támogatás mutatkozott (87% hallott
róla), a legkevésbé ismertnek pedig a tetőtérbeépítés támogatása (66% hallott róla).
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4.

ábra: Az intézkedések ismertsége. (N = 1000)
Hallott róla
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Illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében
Tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs
családoknál

73%

66%

A különböző demográfiai változókkal való összevetés során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekes
válaszadók némiképp tájékozottabbak az új otthonteremtési intézkedésekkel kapcsolatban,
mint azok, akiknek nincs gyermekük. Legismertebbnek mindkét csoportban az otthonfelújítási
támogatás mutatkozott (a gyermekesek 88%-a hallott róla, a gyermektelenek 82%-a). Elmondható
továbbá, hogy a két- és három- vagy többgyermekes szülők tájékozottak a leginkább az új
otthonteremtési intézkedéseket illetően. A 18 év alatti gyermeket nevelők körében a legtöbben
az otthonfelújítási támogatásról (82%), valamint az új építésű ingatlanok esetében történő 27%-os
ÁFA 5%-ra csökkentéséről hallottak (71,2%).
Egyes megyék között szingnifikáns különbség található az intézkedések ismertéségének a
tekintetében, azonban elmondható, hogy minden megyében 50% fölötti azoknak az aránya, akik
hallottak az új otthonteremtési kedvezményekről.
Az intézkedésekről legnagyobb arányban a 65 év feletti korosztály hallott. Fontos kiemelni, hogy
a tetőtérbeépítési támogatás esetében míg a 65 év felettiek 88%-a hallott erről az intézkedésről,
addig a 18-29 éves korosztálynak mindössze csak 38%-a (5. ábra).
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5.

ábra: Intézkedések ismertsége korcsoport szerint. (N = 1000)

Tetőtérbeépít
Áfa
27%-os áfa
és
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ség CSOK- se CSOK-kal csökkentése
többgeneráci támogatás kal vásárolt vásárolt az új építésű
ós
gyermekes lakások ingatlanok ingatlanok
családoknál családoknak esetében esetében esetében

Hallott róla

Nem hallott róla

57%

18-29 éves
50-65 éves
18-29 éves
50-65 éves
18-29 éves
50-65 éves
18-29 éves
50-65 éves
18-29 éves
50-65 éves

NT/NV

38%

71%
83%
90%
60%
66%
81%
88%
55%
67%
78%
91%
74%
84%
91%
96%
60%
71%

88%

43%

61%

28%
16%
9%
39%
33%
17%
10%
45%
32%
21%
8%
26%
15%
8%
3%
39%
27%

10%

Pártpreferencia szerint vizsgálva az adatokat azt láthatjuk, hogy a kormánypárti válaszadók
átlagosan mintegy 10%-kal tájékozottabbak az új otthonteremtési intézkedésekkel
kapcsolatban, mint az ellenzéki válaszadók.
A településtípus, az iskolai végzettség, valamint a családi állapot tekintetében nem találtunk
szignifikáns összefüggéseket az otthonteremtési intézkedések ismertségét illetően.
Az új otthonteremtési intézkedések ismertségét követően fontosnak tartottuk megkérdezni, vajon
mennyire értenek egyet ezekkel az intézkedésekkel a válaszadók. Az egyetértés mértéke minden
intézkedés esetében 84% fölötti, tehát meglehetősen pozitív viszonyulást tapasztalhatunk.
Legnagyobb az egyetértés a gyermekes családokra vonatkozó otthonfelújítási támogatás
(90% teljes mértékben, vagy inkább egyet ért), valamint a CSOK-kal vásárolt lakások
illetékmentessége esetében (86% teljes mértékben, vagy inkább egyet ért).
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6.

ábra: Az egyes intézkedésekkel való egyetértés. (N = 1000)
Teljes mértékben egyet ért

Inkább egyet ért

Inkább nem ért egyet

Egyáltalán nem ért egyet

NT/NV

27%-os áfa 5%-ra csökkentése az új építésű ingatlanok esetében

53%

31%

8% 6%

Áfa visszaigénylése CSOK-kal vásárolt ingatlanok esetében

52%

34%

6% 5%

Illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében

50%

36%

6%

Otthonfelújítási támogatás gyermekes családoknak
Tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs családoknál

60%
50%

30%
34%

5%

5%
5%
6% 7%

Az iskolai végzettséggel való összevetés azt mutatja, hogy minél magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezik valaki, annál kevésbé ért egyet az új otthonteremtési intézkedésekkel.
Legnagyobb arányban a házasságban, valamint az élettársi kapcsolatban élők értenek egyet
ezekkel az intézkedésekkel.
Gyermekes/gyermektelen bontásban az eredmények 3-5 százalékpontnyi különbséget mutatnak a
gyermekesek javára, tehát a gyermekes válaszadók minden támogatás esetében nagyobb
egyetértést mutatnak a gyermektelenekhez képest, a teljes mértékben egyetértők között még
nagyobb különbség (10 százalékpont) is látható. A gyermekek számával összevetve a kérdést azt
tapasztaltuk, hogy minél több gyermeke van valakinek, annál inkább egyetért az új
családtámogatási intézkedésekkel. Az egy- és három vagy többgyermekesek közötti különbség
2-7 százalékpont között mozgott.
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7.

ábra: Az egyes intézkedésekkel való egyetértés gyermekes-gyermektelen bontásban. (N = 1000)
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Gyermektelen
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5% 4%
5% 8%
6%

5%
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Nem meglepő módon a 18 év alatti gyermeket nevelők körében az otthonfelújítási támogatás
mutatta a legnagyobb egyetértést (93% teljes mértében vagy inkább egyet értettEsetükben a
tetőtérbeépítés támogatása is nagyfokú egyetértést váltott ki (90% teljes mértékben vagy inkább
egyetért).
A pártpreferenciákkal összefüggésben vizsgálva a kérdést elmondható, hogy a kormánypárti
válaszadók értenek egyet nagyobb arányban az otthonteremtési intézkedésekkel: 92% fölötti
az egyetértés minden intézkedés esetében. Azonban az ellenzéki szavazók nagy többsége, közel
háromnegyede (74% ) is egyetért a otthonteremtési programmal..
A településtípussal, megyei bontással, valamint a korcsoporttal összevetve vizsgálva a kérdést nem
kaptunk szingifikáns összefüggéseket.
A családi otthonteremtési kedvezmények fogadtatását vizsgálva és összehasonlítva azok körében,
akik hallottak, illetve akik nem értesültek az intézkedésekről elmondható, hogy mind az öt esetben
szignifikáns összefüggés van: akik számára ismertek voltak az új intézkedések, azok nagyobb
mértékben értenek egyet velük, mint azok, akik nem nem volt ismerete róluk. A diagrammon
is jól látható az eltérés (8. ábra): míg azoknak a megkérdezettek, akik már hallottak a
támogatásokról a 89%-a egyet is ért velük, addig azoknál akik nem hallottak róla csupán 78%-os
ez az arány.
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8.

ábra: Az intézkedésekkel való egyetértés mértéke az alapján, hogy a megkérdezett ismeri-e az új
támogatási formákat. (N = 1000)
Teljes mértékben egyetért

Inkább egyetért

Inkább nem ért egyet

Egyáltalán nem ért egyet

NT/NV

31%

6% 3%3%

58%

Hallott az intézkedésről

41%

Nem hallott az intézkedésről

37%
53%

Total

6% 4%
33%

12%

6% 2%

5%

Az intézkedések hasznosságának a megítélése
Egy új intézkedés bevezetésekor mindig fontos kérdés, annak társadalmi elfogadottsága,
támogatottsága, illetve a sikerességébe vetett bizalom mértéke, vagyis hogy a társadalom tagjai
mennyire tekintik hasznosnak. Összességben elmondható, hogy a 18 év feletti magyar lakosság
egyértelműen hasznosnak ítéli meg az új intézkedéseket. A leghasznosabbnak tekintett
támogatás a otthonfelújítás: a megkérdezettek 81%-a vélekedik így, a legkevésbé hasznosnak
tartott intézkedés mögött is nagy társadalmi támogatottság áll, hiszen a válaszadók közel
háromnegyede (73%) célszerűnek tartja. A válaszadók 5 fokú skálán jelölték, hogy mennyire tartják
hasznosnak az adott támogatást, ezek átlaga minden esetben 4,2 felett van. Kimagasló az
otthonfelújítási támogatás, 4,43-as értékkel (9. ábra)

9.

ábra: Az otthonteremtési intézkedések hasznosságának megítélése és átlaga (N = 1000)

1 - egyáltalán nem hasznos

2

Otthonfelújítási támogatás gyermekes családoknak
27%-os áfa 5%-ra csökkentése az új építésű
ingatlanok esetében
Illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében

3

4% 10%
6% 11%
5% 12%

4

5 - nagyon hasznos

18%

63%

NT/NV

4%

20%

55%

5%

22%

55%

5%

Áfa visszaigénylése CSOK-kal vásárolt ingatlanok
esetében

6% 12%

22%

53%

5%

Tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs
családoknál

6% 12%

21%

52%

6%

Korcsoportonként is különbség fedezhető fel az intézkedések hasznosságának a megítélésében,
mégpedig az ÁFA visszaigénylés és az illetékmentesség esetében látható szignifikáns különbség.
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18-49 éves korosztály 74%-a tartja hasznosnak ezt a két intézkedést, és a 65 év felettiek is hasonlóan
vélekednek, azonban 50-65 év közöttieknek már 80%-a gondolja ugyanezt.
Mind az öt új otthonteremtési kedvezmény hasznosságának a megítélésében szignifikáns különbség
látható településtípusonként. A Budapesten élők 68%-73%-a tartja hasznosnak az intézkedéseket
az egyéb városokban és községekben élők esetében pedig átlagosan 80% gondolja ugyanezt.
Iskolai végzettség tekintetében is szignifikáns különbség fedezhető fel. Összességeben el lehet
mondani, hogy a két alacsonyabb kategóriába tartozó közép és alapfokú végzettségűek
hasznosabbnak tartják az új intézkedéseket. Ők átlagosan 80%-ban, a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők átlagosan 66%-ban gondolják hasznosnak.
Nem meglepő módon a családi állapot tekintetében a házasok 5 szerint hasznosabbak az
intézkedések és az egyedülállók tekintik kevésbé hasznosnak: átlagosan 9 százalékpontnyi
különbség fedezhető fel közöttük.
18 év alatti gyermeket nevelők minden intézkedést kicsit hasznosabbnak gondolnak, mint a
teljes mintában szereplő megkérdezettek: átlagosan 5 százalékpontnyival. Összehasonlítva a 18
év alatti gyermeket nevelőket, és akik nem nevelnek gyermeket, két intézkedés tekintetében látható
szignifikáns összefüggés: az illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében, illetve a
tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs családoknál. Mindkettő intézkedéssel nagyobb arányban
értenek egyet azok, akik nevelnek legalább egy 18 év alatti gyermeket (5%-al).
A gyermekkel rendelkezők hasznosabbnak gondolják a családtámogatási kedvezményeket,
mint azok a megkérdezettek, akiknek nincs gyermekük: átlagosan 9 százalékponttal.
A négy vagy több gyermekesek gondolják a leghasznosabbnak az intézkedéseket.

Az intézkedések várható igénybevétele
Szerettük volna megtudni válaszadóinktól, hogy ők vagy a családjukból valaki tervezi-e az új
otthonteremtési intézkedések igénybevételét a jövőben. Az igénybevételi adatok kapcsán fontos
hangsúlyozni, hogy a válaszadók harmada az idősebb, nyugdíjas korosztályhoz tartozik, tehát nem
vagy csak érintőlegesen érintettje az otthonteremtési programnak. Ugyanekkora az aránya a
gyermekteleneknek is, akik ugyancsak nem tekinthetők a szűken vett célcsoportnak.
A válaszok alapján elmondható, hogy a teljes felnőtt lakosság körében két éven belül legtöbben
az otthonfelújitási támogatást tervezik igénybe venni, hiszen a válaszadók 16%-a nyilatkozta
ezt, továbbá 4% volt azok aránya, akik a későbbiekben biztosan szeretnének élni a támogatás
nyújtotta kedvezményekkel. Az otthonfelújítási támogatás igénybevételét összességében 36%
fontolgatja. Legkevesebben a tetőtérbeépítésben gondolkoznak, ugyanis a válaszadók8%-a
adott pozitív választ az igényléssel kapcsolatban.

Házasok és élettársak körében az otthonfelújítási támogatás esetén a házasok 67%-a az élettársi kapcsolatban
élők 69%-a tekinti hasznosnak az intézkedéseket.
5
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10.ábra: Az otthonteremtési intézkedések várható igénybevétele (N = 1000)
1-igen, 2 éven belül

2-igen, később

3-talán a jövőben valamikor

27%-os áfa 5%-ra csökkentése az új építésű ingatlanok
esetében
Áfa visszaigénylése CSOK-kal vásárolt ingatlanok
esetében

Tetőtérbeépítés támogatása többgenerációs családoknál

67%

10%

11% 3% 12%

65%

10%

16%

Otthonfelújítási támogatás gyermekes családoknak

NT/NV

8% 3% 12%

10% 4% 13%

Illetékmentesség CSOK-kal vásárolt lakások esetében

4-nem

6%

4%

64%
16%

10%

9%

56%

8%

72%

9%

Amennyiben korcsoportos megoszlás szerint vizsgáljuk a kérdést, azt látjuk, hogy szinte minden
támogatás esetében a 18-29 éves korosztály tervezi leginkább - 1-2 éven belül, vagy később -,
hogy igénybe veszi az új otthonteremtési támogatások valamelyikét.
Az iskolai végzettséget tekintve elmondható, hogy leginkább a középfokú végzettségűek tervezik
igénybe venni az új otthonteremtési intézkedések valamelyikét (10% fölött).
Családi állapot szerint vizsgálva az otthonteremtési intézkedések igénybe vételének
szándékoltságát, nem tűnik meglepőnek, hogy minden támogatás esetében a házasságban és az
élettársi kapcsolatban élők tervezik legnagyobb arányban az igénybevételt (arányuk minden
támogatási forma esetében 10% fölötti).
Gyermekszám tekintetében az látszik, hogy az új családtámogatások valamelyikét leginkább a
három- vagy többgyermekes családok (minden támogatás esetében 16% fölötti az arányuk),
valamint az egygyermekesek szeretnék legnagyobb arányban igénybe venni a jövőben. A
kétgyermekes családok leginkább az otthonfelújítási támogatás lehetőségével élnének, hiszen közel
20%-uk venné igénybe. (11. ábra)

11.ábra: Az otthonteremtési intézkedések várható igénybevétele gyermekszám szerint (N = 732)

Tetőtérbe
Áfa
27%-os
építés Otthonfel
visszaigé áfa 5%-ra
támogatás újítási Illetékme nylése csökkenté
a
támogatás ntesség CSOK-kal se az új
többgene gyermeke CSOK-kal vásárolt építésű
rációs
s
vásárolt ingatlano ingatlano
családokn családokn lakások
k
k
ál
ak
esetében esetében esetében

1-igen, 2 éven belül

2-igen, később
1 gyermek
3 vagy több gyermek
2 gyermek
1 gyermek
3 vagy több gyermek
2 gyermek
1 gyermek
3 vagy több gyermek

3-talán a jövőben valamikor

7%
12%
6% 12%
15% 4% 9%
11% 9%
9% 3% 12%
19% 3% 12%
9% 12%
8% 4% 12%
19%
6% 11%
18% 4% 14%
15% 5% 16%
25%
4% 14%
6% 9%
4% 9%
15% 2%10%

4-nem

66%
72%
64%
69%
68%
58%
67%
67%
58%
54%
56%
53%
72%
76%
65%

NT/NV

11%
8%
8%
11%
9%
9%
11%
8%
6%
11%
7%
4%
11%
8%
8%
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A 18 év alatti gyermeket nevelők csaknem 35%-a tervezi, hogy igénybe veszi az
otthonfelújítási támogatást. A második legnépszerűbb az ÁFA visszaigénylése a CSOK-kal
vásárolt ingatlanok esetében (17% igénybe venné a jövőben).
A településtípus, a megyék szerinti bontás, valamint a gyermekesek és gyermektelenek szerinti
megoszlás nem mutatott szignifikáns összefüggést.

Az intézkedések hatása az életszínvonalra és a demográfiai helyzetre
A megkérdezettek 87%-a egytért azzal az állítással, hogy a családtámogatási intézkedések
növelik a gyermekes családok életszínvonalát. A kormánypárti válaszadók 95%-a gondolja
azt, hogy a gyermekes családok életszínvonala nő az intézkedések hatására, de az ellenzéki
válaszadók háromnegyede (76%-a) is ezen a véleményen van.
A válaszokat nem befolyásolta, hogy a megkérdezett milyen településen lakik, típustól függetlenül
azt gondolják, hogy a gyermeket nevelők életszínvonala nő a támogatások hatására. Az iskolai
végzettség azonban nem befolyásolja statisztikailag kimutathatóan a válaszokat.
A gyermekesek egyértelműen az életszínvonaluk emelkedését várják a támogatásoktól. E
csoporton belül a 18 év alatti gyermeket nevelők több mint 85%-a egyetért azzal, hogy az
életszínvonaluk nőni fog a kedvezmények (igénybevételének) hatására.
Az adatok azt mutatják, hogy a válaszadók rendkívül pozitívan ítélik meg az otthonteremtési
intézkedéseket, hiszen több, mint háromnegyedük (76%) gondolta úgy (inkább egyetért és
teljes mértékben egyetért), hogy hozzájárulnak a gyermekvállalási kedv növekedéséhez és
Magyarország népesedési helyzetének javításához.
Településtípus szerinti bontásban vizsgálva a kérdést jól látható, hogy az egyéb városokban élők
és a községekben lakók a legbizakodóbbak az új otthonteremtési intézkedések népességre
gyakorolt hatásával kapcsolatban (a községekben élők 79%-a gondolja így, és az egyéb
városokban élők 86%-a).
A korcsoportok szerinti bontás arra hívja fel a figyelmet, hogy minél idősebb valaki, annál
határozottabban vélekedik úgy, hogy az új intézkedések hozzájárulnak a gyermekvállalási
kedvhez és Magyarország népesedési helyzetének javításához (a 65 év felettiek 47%-a teljes
mértékben egyet ért, míg a 18-29 éves korosztály esetében 31% a teljes mértékben egyetértők
aránya).
Iskolai végzettség szerinti bontásban az tapasztalható, hogy minél alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezik valaki, annál inkább gondolja úgy, hogy az intézkedések pozitívan
hatnak Magyarország népesedési helyzetére: az alapfokú iskolai végzettségűek 81,8%-a értett
egyet az állítással (inkább, vagy teljes mértékben), addig a felsőfokú végzettségűek esetében ez az
arány 63,3% volt (inkább vagy teljes mértékben).
A gyermekesek és gyermektelenek szerinti bontás sem hozott nagy meglepetést, hiszen a
gyermekes válaszadók 79%-a szerint kedvezően hatnak az intézkedések az ország népesedési
helyzetére, és még a gyermektelenek esetében is 70% vélekedik így. Gyermekszám szerint nézve
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az adatokat az tapasztalható, hogy a három- vagy többgyermekes válaszadók, valamint az
egygyermekesek vélekednek a legpozitívabban a kérést illetően.
A megyék szerinti bontás nem mutatott szignifikáns összefüggést a kérdéssel.
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