
– Hogyan tudnak ma lakáshoz jutni a fiatalok?
– Ha a realitásokat nézzük, akkor azt lát-

juk, hogy egy részük szülői segítséggel vesz la-
kást, a másik részük bérlakásba költözik, ami-
vel rendkívül bizonytalan helyzetbe kerül. 
A többség másokkal is összefog, többedma-
gával „kommunában” él, a magas lakbért kö-
zösen tudják csak vállalni. Ilyenkor félretenni 
sem tudnak. Ezek a helyzetek arra ösztönzik 
a fiatalokat, hogy külföldre menjenek. Ebben 
tehát a lakáspolitikának is nagyon komoly fe-
lelőssége van. Persze lehetőségként ott van a 
hitelre történő vásárlás, de annak is, láttuk a 
korábbi években, nagy a kockázata. Ma a ka-
matok ugyan alacsonyak, de a bankok nagyon 
óvatosak lettek, komoly garanciákat kérnek, 
ami megnehezíti a hitelfelvételt. A fiatalok iga-
zi problémája tehát az, hogy ha nincs családi 
támogatásuk, akkor két nagyon bizonytalan le-
hetőség közül kell választaniuk.

– Mennyire széles az a réteg, amelynek a saját ott-
hon csak álom marad?

– Ha megnézzük a hazai jövedelmek elosz-
lását, akkor azt látjuk, hogy a társadalom al-
só 20 százaléka elég reménytelen helyzetben 

van. A felső 15-20 százalék jól elboldogul, ne-
kik nincs problémájuk. Viszont a kettő közti ré-
teg igen széles, és nagyon kiszolgáltatott hely-
zetben van. A gond ráadásul többgenerációs: 
a lakásszerzés a legtöbb esetben már a szülők-
nél is nehézségekbe ütközött. A problémát jól 
illusztrálja a KSH 2015-ös lakásfelvétele, amely-
ben megkérdezték az embereket, van-e önál-
lóan élő gyerekük, és tudtak-e neki segíteni. 
A válaszadók harmada azt mondja, nem tu-
dott segíteni. A másik egyharmad tudott, a har-
madik egyharmadnak pedig nem kellett segí-
teni. A társadalmunk valahogy magában hor-
dozza a szülői transzfert: a lakástörténettel 
foglalkozó kutatások alapján látni lehet, hogy 
ez mennyire fontos. Persze nem mindig oldja 
meg a gondokat, hiszen sokan hiába kapnak 
lakást, életük későbbi szakaszában kerülhet-
nek olyan helyzetbe, hogy elvesztik azt. De az 
így is igaz, hogy a gyerekek és a szülők pozíció-
ja között általában nagyon szoros a kapcsolat. 
Ahhoz, hogy ez ne legyen így, normális lakás-
rendszerre lenne szükség. Annak viszont ren-
delkeznie kellene két fontos elemmel: az egyik 
a bérlakásrendszer, a másik a korszerű hitele-
zési rendszer.

– De ezek valahogy hiányoznak.
– Magyarországon a lakásrendszert egyik 

kormány sem tekintette prioritásnak. Úgy gon-
dolták, a privatizációval és a transzferekkel, il-
letve a kedvezményes hitelekkel megoldották 
a problémát. Viszont ezek miatt egészen furcsa 
lakáshelyzet alakult ki, a bérlakásokban élők, 
illetve a lakáshitelesek többsége nehéz pénz-
ügyi helyzetben él, ahol a lakásvesztésnek ma-

gas a kockázata. Ezeket a megoldásokat nem-
csak a legszegényebbek kénytelenek választa-
ni, de az idézőjeles középosztályhoz tartozók 
is nagy számban kényszerülnek bele. Azért 
idézőjeles, mert nálunk a középosztály nem 
rendelkezik azzal a biztonsággal, amellyel ren-
delkeznie kellene: egy rossz év vagy egy hirte-
len betegség miatt az ebbe a csoportba tartozó 
családok is könnyen kritikus helyzetbe kerül-
hetnek. Állami bérlakások alig léteznek, igazi 
segítséget azok sem jelentenek.

– A bérlemények hány százaléka állami?
– Kevesebb mint 3 százalékuk. Ezek ráadá-

sul diszfunkcionálisan működnek: a lakásál-
lomány rossz, sok ingatlan pedig üresen is áll 
amiatt, mert az önkormányzatok nem tudják, 
nem akarják felújítani. Összességében a ki-
adott lakások is veszteséget termelnek: 
a szociális bérleményekkel kapcso-
latos költségeket egyszerűen nem 
fedezik a bevételek. Ez önma-
gában még nem lenne problé-
ma, hiszen az önkormányza-
toknak feladata lenne a szociá-
lis helyzetek kezelése. Viszont 
mindezzel az is párosul, hogy az 
ilyen otthonokba jellemzően sze-
gények költöznek, ami a középosz-
tály-orientált önkormányzati testülete-
ket halálosan idegesíti. Fogalmazhatnék úgy 
is, hogy a rendszer pénzügyi és jogi konstruk-
ciói automatikusan ellenérdekeltté teszik az 
önkormányzatokat, akiknek a feladatuk lenne 
a rászoruló családok lakhatásának támogatása. 
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Fél nemzedék él 
kommunában

[Fél nemzedék…] Folytatás a 18. oldalon ▶

Hallgatói Hálózat, netadó elleni tünte-
tés, kockás inges mozgalom, a CEU mel-
letti tüntetések és a mostani diáktünte-
tések – az elmúlt években a magyar fia-
talság annak ellenére tudott többször is 
tömegesen és akár sikeresen is fellépni 
az őket hátrányosan érintő intézkedések 
ellen, hogy 2011 óta egyre többen hagy-
ták el az országot, hogy Nyugaton tanul-
janak vagy dolgozzanak. Megállítható-e 
az elvándorlás, visszatérnek-e valaha az 
emigránsok, és a legfontosabb kérdés: 
miért mennek el? A kilencedik Magyar 
Nemzet Szalon beszélgetői ezekre a kér-
désekre keresték a válaszokat.

Egyáltalán: aktívak vagy passzívak 
politikai kérdésekben a magyar fiata-
lok? Andor László volt uniós biztos sze-
rint pozitív dolog, hogy olyan kérdések-
ben, amelyekben az ifjúság, a tanulók 
érdekei sérültek, voltak megmozdu-

lások az elmúlt években. Az internet-
adó, a CEU lehetséges bezárása és a 
kockás inges mozgalom voltak ilyen té-
mák. A volt uniós biztos szerint ez a ré-
teg odafigyel, tájékozódik és artikulál-
tan kifejezi a véleményét.

Szelényi Iván szociológusprofesz-
szornak nincs erről empirikus ismere-
te; de ő is úgy látja, hogy az ifjúságot 
érintő kérdésekben mobilizálhatók a 
fiatalok – a kormányzat pedig jobban 
odafigyel ezekre a megmozdulásokra, 
mint más akciókra. A konkrétan őket 
érintő kérdéseken túl azonban a fiata-
lok nem mobilizálódnak, mivel a tár-
sadalom nagy részéhez hasonlóan ők 
is ki vannak ábrándulva a politikusok-
ból és a pártokból – talán még jobban, 
mint más rétegek. Ez a trend világszer-
te emelkedőben van: Németországban, 
Franciaországban és az Egyesült Álla-
mokban is megfigyelhető.

Róna Péter közgazdász is csak az 
Angliába kivándorolt fiatalokkal, diá-
kokkal kapcsolatban rendelkezik biz-
tos ismeretekkel, többekkel külön is el-
beszélgetett a témáról az esemény előtt. 
Az Egyesült Királyságban tanító közgaz-
dász szerint a magyar társadalom pasz-
szív, a fiatalok viszont aktívak, főleg az 
egyetemen tanulók; a vidéki, alacso-
nyan képzett ifjúság azonban kevésbé. 
Az általa megkérdezett kint tanuló vagy 
dolgozó fiatalok elmondták neki: nem 
hisznek ebben az országban.

ENNEK 
A NEMZETNEK 
A LELKÉBEN 
VALAMI 
MEGTÖRT

P I N T É R  B E N C E

A kivándorlás a transznacionalizmus 
erősödését és a távozó fiatalok nem-
zeti identitásának teljes felszámolását 
okozhatja. Andor László, Róna Péter 
és Szelényi Iván voltak a Magyar Nem-
zet Szalon előadói.

Az albérletárak az egekben, szociális bérlakás 
alig akad, a csok pedig csak egy szűk rétegnek 
segít. Akinek nincs családi háttere, nagy esély-
lyel „kommunában” él. A fiatalok lakáshely-
zetéről és lehetőségeiről Hegedüs József köz-
gazdásszal és szociológussal, a Városkutatás 
Kft. egyik ügyvezetőjével beszélgettünk.
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[Ennek a...] Folytatás a 19. oldalon ▶

Egy olyan állapottal kell 
szembenéznünk, ami, ko-
molyan mondom tragédia 
felé sodorja ezt a nemzetet

2018. FEBRUÁR 22., 
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FÓ K U SZ BA N :
if j ú sá g p o l iti ka ,

otth o n te re mtés,
e l vá n d o r l á s

Vissza kell adni a reményt
Alapcél, hogy a fiatalok önálló életet tudjanak 

kezdeni, és megéljenek a bérükből  18. oldal

Nehogy holt nyelv legyen a magyar
Tóásó Előd külföldre kényszerült magyarokról 
szerzett tapasztalatairól mesél  20. oldal

Hárman 
a százezrekből
  20. oldal
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