
Jogunk a lakáshoz

Nincs európai erkölcsi normáknak megfelelő szociális lakáspolitikánk. A szo-
ciológusok szerint társadalmunkra a családközpontú mediterrán és a dél-a-
merikai típusú megoldások jellemzőek. Vagyis a nehéz helyzetben levők, a fi-
atalok  elsősorban a  családjukra  és  a  feketegazdaságra  számíthatnak.  Szó 
sincs tehát arról, hogy az állam túlzottan sokat fordítana a rászorulók megse-
gítésére. A rosszul elosztott szociális lakástámogatásokból pedig az erős ér-
dekcsoportok húznak hasznot.

Az idei szokatlanul kemény tél sem késztette a politikusokat arra, hogy a hajléktala-
nok és a hajlékukban didergők problémáival a tüneti kezelésen túlmenően is foglal-
kozzanak. A Levegő Munkacsoport véleménye szerint nem a nehéz gazdasági helyzet 
akadályozza az európai erkölcsi normáknak megfelelő szociális bérlakás-hálózat kiala-
kítását. Szerényebb eszközökkel is javíthatnánk a lakáshelyzeten a káros támogatások 
leépítésével,  a  szociális  kiadások hatékonyságának folyamatos  monitorozásával,  az 
energiahatékonyságot szolgáló felújítások felgyorsításával, valamint más országokban 
bevált módszerek adaptálásával.

Sok európai országban az alkotmány biztosítja a lakhatás jogát. Az indok egyszerű. A 
lakás a mi éghajlatunkon a méltóságos emberi lét elengedhetetlen feltétele. A Levegő 
Munkacsoport  véleménye szerint  nem a nehéz  gazdasági  helyzet  akadályozza egy 
energiatakarékos szociális bérlakás-hálózat kialakítását. 

Az ingatlanszerzés második évtizede szinte az egyetlen kisebb kockázatú befektetés a 
lakosság számára, félretett forintjaikat a hazai kisbefektetők, a magukért és családju-
kért  felelősséget  vállalni  igyekvők igyekeznek lakásba fektetni.  Nagy kérdés,  hogy 
nemzetgazdasági szempontból jó-e, hogy annyian kényszerülnek minden megtakarítá-
sukat ennyire improduktívan tartani. Az öröklakások irracionálisan magas, 90 százalék 
feletti aránya kizárólag az új tagállamokban fordul elő Európában a rendszerváltás át-
gondolatlan lakásprivatizációi,  valamint a rosszul elköltött támogatások következté-
ben. A nálunk sokkal gazdagabb német, francia, skandináv államokban jelentős a szo-
ciális és piaci bérlakás mennyisége. Különösen a nagyobb városokban a lakosság je-
lentős része bérlakásokban él. Ez több szempontból is ésszerű. 

1. A bérlakások a munkaerő nagyobb mobilitását teszik lehetővé. 
2. A háztartások nem kényszerülnek megtakarításaikat  lakásba fektetni,  hanem 

rugalmasabban használhatják azt fel. 
3. A kortól és egyéb családi körülményektől függően más-más lakásméretre, mun-

kahely változtatásnál máshol lévő lakásra lenne szüksége az egyéneknek. Ezt a 
többszöri költözési igényt bérlakásokkal sokkal könnyebb követni.  

4. A városi többlakásos házak kezelése egy tulajdonos esetén sokkal racionálisab-
ban oldható meg. (A társasházak többségében uralkodó állapotok ezt jól pél-
dázzák.) Vagyis nemcsak az alacsony jövedelmű háztartásoknak, kezdő tőkével 
nem rendelkezőknek van szüksége (szociális) bérlakásra, hanem a magasabb 
jövedelműeknek is előnyös lehet egy kiépült (piaci) bérlakás-hálózat.  
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Jelenleg  nincs  komoly  mennyiségi  lakáshiány  hazánkban,  részben  a  már  említett 
egyéb befektetési lehetőségek hiánya miatt. Az elmúlt 20 évben azonban a lakástá-
mogatási rendszer egyszerre volt társadalmilag igazságtalan és a környezeti szem-
pontokra érzéketlen. Az Állami Számvevőszék jelentése1 szerint 1500 milliárd forintot 
költöttünk el „lakástámogatásra” olyan módon, hogy közben az igazán rászorulókon 
nem segítettünk. Ehhez hozzátehetjük, hogy az épületek energetikai minősége sem 
javult számottevően. 

Szociológusok szerint társadalmunkra a családközpontú mediterrán és a dél-amerikai 
típusú megoldások jellemzőek. Vagyis a nehéz helyzetben levők, a fiatalok elsősorban 
a családjukra és a feketegazdaságra számíthatnak. Szó sincs tehát arról, hogy az ál-
lam túlzottan sokat fordítana a rászorulók megsegítésére. A rosszul elosztott támoga-
tásokból erős érdekcsoportok húznak hasznot.

Nem lehet akármeddig halogatni egy közérdekű lakáspolitika kidolgozását. Óriási pa-
zarlás az egyidejű hiány és felesleg lakásban, munkaerőben, támogatásban. Sok az 
üres lakás a leszakadó területeken csakúgy, mint az alulfoglalkoztatott munkaerő. A 
mobilitás azonban alacsony, mivel a hátrányos helyzetű térségekben levő lakások, fe-
lét-harmadát érik a fejlődőkben levőknek. A bérek pedig nem nyújtanak fedezetet a 
piaci lakbérekre és a fékek nélkül emelkedő egyéb lakhatási költségekre. 

Van-e esélye egy átlagos keresetű fiatal párnak, friss diplomás orvosnak, tanárnak, 
megfelelő méretű lakáshoz jutásra, gyerek(ek) vállalására családi segítség nélkül? Mi-
ért épülnek ma is futószalagon a még éppen vállalható árú, de gyerekek nevelésére 
alkalmatlan minigarzonok? (Álságos arra hivatkozni, hogy ennél nagyobbat a legtöb-
ben úgysem tudnának megfizetni. A főváros belső kerületeiben lebontják a kisebb há-
zakat, hogy helyükre „garzonkaszárnyákat” építsenek, nem törődve a zöldterület hiá-
nyával, hőszigetek kialakulásának veszélyével illetve a kialakult városkép szétzilálásá-
val. Hasonlóan kedvelt érv a kertvárosok egy-egy családi háza helyére épülő társashá-
zaknál, hogy „kompaktabbá” kell tenni a településeket. Ugyanezek az érvek nem ér-
vényesülnek, amikor a Tétényi-fennsíkot, vagy más, a meglevő településtől kilométe-
rekre fekvő természetes területet szemel ki a fejlesztő lakópark céljára.) Miért laknak 
idős  emberek  igényeiknél  jóval  nagyobb  méretű,  nemegyszer  végtelenül  leromlott 
vagy csak részben használt lakásokban, attól rettegve, hogy egy csere vagy eladás 
esetén biztosan becsapnák őket?

A háború után lakásínség volt egész Európában. Mindkét rendszer kormányai jól mű-
ködő bérlakás-rendszer kialakítására törekedtek. Az egyik indok az volt, hogy a rászo-
rulóknak járó szociális bérlakás-hálózattal alacsonyabb bérek mellett is lehet színvo-
nalas munkaerőt biztosítani, ami pedig a versenyképesség egyik legfontosabb ténye-
zője.

A rendszerváltás utáni lakásprivatizáció  – minden hibája ellenére – hosszabb ideig 
tompította  a máig hiányzó lakáspolitikából  származó hátrányokat.  Most  azonban a 
helyzet ismét kritikussá válik. A napi megélhetés „európai árai” mellett a munkaválla-
lók jelentős hányadának az európai átlagbérek harmada-negyede jut. Ez torzulások-
hoz vezet az ingatlanpiacon is, amikre e cikk keretében nem térünk ki. 

1 Jelentés a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről, 2009. április, 
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/0F50C7293A1BE069C12575A50021AC26/$File/0908J000.
pdf
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Környezeti, szociális és gazdasági szempontból egyaránt szükséges egy – természete-
sen energiatakarékos – szociális bérlakás-hálózat kialakítása. A rendszerváltás után 
sokszor hallhattuk Brüsszelből, hogy európai alapérték a szolidaritás,  a méltóságos 
életet garantáló szociális védőháló. Mára ez háttérbe szorult, még a brüsszeli és a ha-
zai retorikában is. Ne hagyjuk elveszni Európa egyik legfontosabb alapértékét! 

Budapest, 2010. január 30.

Beliczay Erzsébet
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