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Fél nemzedék él kommunában
De mondok egy másik hasonló példát: tud-
juk, hogy rengeteg embernek kellene rossz 
helyről olyan területre költöznie, ahol van 
munkalehetőség, viszont amikor a munkás-
szállások pályázatait meghirdették, az ön-
kormányzatok alig pályáztak. Egyszerűen 
nem voltak érdekeltek abban, hogy a mun-
kásszálláson keresztül olyan társadalmi cso-
portokat vonzzanak be a településeikre, 
amelyek nekik problémát jelenthetnek. Az 
egyik munkánk során interjúztunk olyan 
döntéshozóval is, aki kapásból közölte: ki-
zárt, hogy munkásszállás kerüljön olyan te-
rületre, ahol ők új lakásokat képzelnek el.

– A magánszektor semmilyen szinten nem kí
nál megoldást?

– A legalapvetőbb probléma az, hogy a 
szabályozás nagyon liberális. Lehetővé te-
szi azt, hogy a tulajdonos és a bérlő szaba-
don megállapodjon, mindenki azt csinál-
jon, amit akar. Ha a bérlő rosszindulatú, 
vagy egyszerűen csak megszorul anyagilag, 
akkor a tulajdonossal nagyon ki tud szúr-
ni. Ugyanezt a tulajdonos is meg tudja ten-
ni a bérlővel. Jól hangzik az is, hogy gyere-
keseket az utcára nem lehet kirakni. De en-
nek van egy közgazdasági vonatkozása: mi 
történik a tulajdonossal akkor, ha a gyere-
kesek nem fizetnek? Nem tehet semmi. Ez-
zel azt érik el, hogy a gyerekeseknek eleve 
nem adnak ki lakást. Azokban az országok-
ban, ahol a rendszer viszonylag normálisan 
működik, alapból rendezik ezeket a helyze-
teket: jobban meghatározzák azokat a felté-
teleket, amelyeknél a bérletet fel lehet mon-
dani, a lakbért meg lehet változtatni, vagy 
éppen bele lehet szólni abba, hogy a bérlő 
mit csináljon. A rendszer még az olaszoknál 
is jól van szabályozva: ott az ingatlanokat 
vagy nagyon rövid időre adják ki, vagy mini-
mum három évre, lakbért pedig csak éven-
te egyszer lehet emelni. Nagy kérdés, hogy 
az a felső középosztály, amely nálunk laká-
sokat ad ki, mennyire érdekelt abban, hogy 
a lakásrendszer stabilabb legyen. Ők tudnák 
ugyanis kiharcolni ezt. Viszont ők azt hiszik, 
jobban járnak akkor, ha egyedül adják ki az 
ingatlanjukat. Pedig a kockázatok hatalma-
sak. Arról sem beszélünk, hogy a magánbé-
rlakások egy része nagyon rossz állapotban 
van. Ezek az olcsó albérletek tipikusan a vá-
ros legrosszabb területein vagy a városon kí-
vül elszórtan vannak, például volt zártkertes 

övezetekben, ahol utak sincsenek igazán. Ez 
a jelenség viszonylag új, mi is csak most ku-
tatjuk.

– A szociális lakásügynökségek nálunk nem 
lennének működőképesek?

– Jó lenne azokban gondolkodni, főleg 
mert Magyarországon nem nagyon vannak 
olyan intézményi befektetők, amelyek 10-20 
évig bérlakásállományt akarnának működ-
tetni. Nálunk inkább arról van szó, hogy em-
berek vesznek lakásokat, akár kettőt-négyet 
is, majd azokat kiadják. A szektor nagyon ér-
dekes: aki bérleményt kínál, az általában a 
társadalom felső 20 százalékába tartozik. Ez 
mindig is így volt: amikor Magyarországon 
a hitelezés 2000 környékén elindult, elő-
ször a magas jövedelműek szereztek lakást 
támogatott hitelből. Ez így működött egé-
szen 2004-ig, rengetegen már akkor is eleve 
a második ingatlanjukat vásárolták meg így. 
Innentől kezdve a magánbérlakások kiadása 
a felső elit jövedelemszerzési, illetve megta-
karítási módja lett. A helyzet most is hason-
ló: amikor bebuktak a megtakarítási alapok, 
a banki kamatok pedig alacsonyak lettek, a 
felső középosztály elkezdte ingatlanba fek-
tetni a pénzét. Valószínűleg ez magyarázza a 
lakásárak hirtelen emelkedését az utóbbi 2-3 
évben. Az ilyen lakások menedzselését ve-
hetné át a szociális ügynökség. Adókedvez-
ményekkel, támogatásokkal el lehetne érni, 
hogy a rendszer stabil lehessen: a lakásügy-
nökség garanciát adna a bérlőknek és a bér-
beadóknak egyaránt. 

– Mi a helyzet a tulajdonszerzéssel? A csa
ládok otthonteremtési kedvezménye mennyire 
jelent segítséget?

– A csok hihetetlen különbséget tesz a két 
és három gyereket nevelő családok között. 
Ekkora szakadék korábban nem volt: szóval 
ahol nincs három gyerek, ott a lakásvásár-
láshoz komoly hitelre van szükség, amit kér-
dés, hogy mer-e vállalni a család. Másrészt 
pusztán a jóval nagyobb támogatás miatt 
senki nem fog több gyereket vállalni: a lakás-
kérdés nem minden, legalább ilyen fontos, 
hogy milyen az oktatási, munkaerő-piaci és 
szociális rendszerünk, egészségügyünk, gaz-
daságunk. Nem lehet megvenni 10 millió fo-
rintért azt, hogy az emberek egész életük-
ben európai kritériumoknak nem megfele-
lő társadalmi körülmények között éljenek. 
De ez valahogy nem jut el a döntéshozókig.

– A lakáslottóként emlegetett nemzeti otthon
teremtési közösségről mit gondol?

– A nok tulajdonképpen a lakás-takarék-
pénztár drágább változata. Magáról a lakás-
takarékról annyit, hogy az sokkal inkább se-
gíti a jobb módúakat, mint a rászorulókat: 
azoknak segít, akik a családtagjaiknak több 
számlát is nyitnak, azon gyűjtögetik a pénzt, 
a mellé kapják az állami támogatást. Ez sok 
pénz összehasonlítva más jövedelemkiegé-
szítő támogatásokkal, de önmagában ebből 
még lakást senki nem tud venni. Ugyanaz a 
helyzet a nokkal: ott a támogatás lényege-
sen nagyobb, de az inkább a fejlesztőket se-
gíthetné. Akkor lenne működőképes, ha az 
emberek lakásszövetkezetként fogadnák el, 
és a sorsolástól vagy licittől függetlenül nem 
egy emberhez kerülne a támogatás, hanem 
a szövetkezethez, annak a hitelállományát 
csökkentené. Így a támogatást maximalizál-
ni lehetne, az emberek pedig normális laká-
sokhoz juthatnának. A rendszer tulajdon-
képpen olyan lenne, mintha bérházak mű-
ködnének.

– Ahhoz mi kellene, hogy itthon valódi bérla
kások épüljenek?

– Ez nehéz kérdés. Bérlakásépítésben a 
Fidesz még gondolkodott az ezredforduló 
környékén, építettek is nagyságrendileg tíz-
ezer lakást. Viszont azzal egyidejűleg több 
mint tízezret privatizáltak, tehát a növeke-
dés nem volt tényleges. Választási program-
jában a MSZP és a Jobbik is ígér bérlakásépí-
tést, de nem tudni, hogy ha helyzetbe ke-
rülnének, mire jutnának. A bérlakásépítés 
valahogy senkinek sem megy. A fő problé-
ma a hosszú távú üzemeltetés, amihez nem 
megfelelő sem az önkormányzati törvény, 
sem az egész rendszerünk. Az emberek al-
só 20 százaléka egyszerűen nem kap annyi 
pénzt, hogy abból tisztességesen megéljen, 
lakbért tudjon fizetni. Erre nem elég a köz-
munka, nem elég a segélyezés. Az ő jövedel-
müket még ahhoz is ki kellene egészíteni, 
hogy egy szociális bérlakást ki tudjanak bé-
relni. De a pénzt inkább látványos dolgok-
ra költik, támogatásként az elit kapja meg. 
Ugyanakkor a megoldás az lenne, ha lenne 
egy olyan garantált létminimum, amibe a la-
kásbérlés belefér. Azt látom, hogy a svédek 
nem értik, miről beszélek, amikor azt mon-
dom: hátralék. Mert ugye nálunk az önkor-
mányzati bérlakások bérlőinek 40 százalé-
ka elmaradással bajlódik. A svédek ezt kép-

A lakhatás megoldása, magasabb bérek, jobb 
oktatás – a parlamenti frakcióval is bíró ellen-
zéki pártok határozottan egyetértenek ab-
ban, e területeken kell rendszerszintű válto-
zásokat elérni, hogy a fiatalok ne hagyják el 
Magyarországot, illetve akik már elmentek, 
ne csak tudjanak, de akarjanak is hazajönni. 
A konkrét, kézzelfogható szakpolitikai intéz-
kedések mellett mindenki kiemelte a szemlé-
letváltás fontosságát. Ráadásul az egy forint-
ba sem kerül, ha a kormány nem úgy tekint 
a fiatalokra, mint akik csupán kalandvágy-
ból képzelik el az életüket külföldön – ahogy 
erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt –, 
hanem felismeri, hogy az elvándorlás valós 
probléma.

LAKÁSOKAT, LAKÁSOKAT! Teljes a konszenzus 
az ellenzéki pártok között abban, hogy segíte-
ni kell a fiatalokat a hazai életkezdésben, se-
gíteni kell nekik abban, hogy valahol élni tud-
janak. A megoldási javaslataikban van ugyan 
némi különbség, de a cél ugyanaz.

Farkas Gergely, a Jobbik szakpolitikusa 
megkeresésünkre az egyik legfontosabbnak 
nevezte a pártja által évek óta szorgalma-
zott állami bérlakásépítési programot. Ko-
rábban Vona Gábor pártelnök annyi részlet-
tel szolgált, hogy 2020-tól évente tízezer új és 
tízezer felújított lakással segítenék a fiatalok 
otthon teremtését. Ám ez csak az egyik része, 
a Jobbik az elszabaduló albérletárakkal szem-
ben vonzó alternatívaként kínálná a kollégiu-

mokat, hiszen még mindig az az egyik legol-
csóbb lakhatási forma a tanulóknak. A párt 
új kollégiumokat építene, illetve a régieket is 
felújítaná.

Az MSZP is hasonlóban gondolkozik. 
Bárány Balázs, a párt elnökségi tagja lapunk-
nak azt mondta, hogy kormányra kerülve az 
önkormányzatokkal együttműködve energia-
takarékos bérlakásokat építenének, a tervek 
szerint négy év alatt 40 ezret. Létrehoznának 
egy úgynevezett otthonfelújítási alapot is ki-
fejezetten az energetikai korszerűsítéshez, 
így pedig egy valós rezsicsökkentéshez.

Az LMP is növelné a fiatalok részére ki-
alakítandó önkormányzati bérlakások szá-
mát, de a magántulajdonosokat is bevonná. 
Kanász Nagy Máté szóvivő kifejtette, hogy 
számításaik szerint akár 200 ezer üresen álló 
lakást is be tudnának vonni egy programba, 
amelynek lényege: az állam biztosítaná, hogy 
legyen bérlő, lényegében garanciát is vállalna 
érte, míg a beköltöző fiatal olcsóbban jönne 
ki, mintha a piacon keresne albérletet.

Minden párt elképzelése súlyos tízmilliár-
dokat emésztene fel, de állítják, meg lehet ta-
lálni a fedezetet a költségvetésben. Elég csak 
arra gondolni, hogy a pénz nem presztízsbe-
ruházásokra és stadionépítésekre menne el.

JOBB MAGYAR FIZETÉST! Vitathatatlan, hogy 
hiába telt el 28 év a rendszerváltás és 14 év 
az uniós csatlakozásunk óta, a magyar bérek 
nem veszik fel a versenyt a nyugati fizetések-
kel. Ettől függetlenül az ellenzék szerint szá-
mos olyan intézkedés létezne, amely növelné 

a béreket, így pedig a fiatalok itthon maradá-
sát szolgálná.

A Jobbik egyértelmű válasza a bérunió. 
Farkas Gergely elismerte, hogy a felzárkó-
zás nem egyik napról a másikra történne, de 
szerintük rendkívül fontos célról van szó. Az 
MSZP-s Bárány Balázs konkrétabb intézke-
déseket sorolt. Számos javaslatuk van a mi-
nimálbér nettó százezer forintra emelésétől 
kezdve a többkulcsos adórendszeren keresz-
tül egészen odáig, hogy a családi adókedvez-
mény rendszerét továbbvinnék. Az LMP is 
megvalósítaná az adómentes minimálbért és 
a többkulcsos adórendszert, de bővítené az 
adókedvezmények formáját is. Kanász-Nagy 
Máté szerint olyan támogatási formákat ve-
zetnének be, amelyek a munkaadókat érde-
keltté teszik a fiatalok alkalmazásában, bár le-
szögezte, hogy azokat nem elsősorban a mul-
tinacionális cégeknek, hanem kifejezetten a 
kis- és a közepes vállalkozásoknak szánnák.

JOBB OKTATÁST! A fiatalok kapcsán minden 
ellenzéki párt kitért az oktatási rendszer job-
bá tételére is, szerintük változástatásokra szo-
rul mind a közoktatás, mind a felsőoktatás.

A Jobbik azt szeretné elérni, hogy valóban 
a tehetség és a szorgalom, ne pedig az anya-
gi helyzet határozza meg, hogy egy fiatal mi-
lyen iskolába tud járni. Ezért növelnék az ál-
lamilag finanszírozott képzések számát, illet-
ve a 2007 óta nem emelkedő ösztöndíjakra is 
többet költenének. Az LMP ehhez hasonlóan 
legalább a 2010-es keretszámokig visszanyúl-
na a férőhelyek bővítésében, de tandíjmen-

VISSZA KELL ADNI A REMÉNYT
Azt volna szükséges elérni, hogy a fiatalok önállóan tudjanak életet kezdeni, és megéljenek a bérükből
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▶ Folytatás a 17. oldalról

telenek felfogni, a probléma nem is jut el az 
agyukig. De nem is kell, hiszen ilyesmivel 
nem találkoznak: a béreket kiegészítik, ab-
ból az emberek ki tudják fizetni a hátralékot. 
Tehát ahol hátralék van, ott azt viselkedési 
probléma okozza, a bérlőt pedig kiteszik. 
Amit a szabályozás náluk lehetővé is tesz.

– Nálunk mi hozhatna változást?
– Én a bérlakásépítéseknél is szövetkeze-

tekben gondolkodnék. A rendszereken min-
denképpen változtatni kellene, mert a jöve-
delem-újraelosztást nem lehet helyi szinten 
végezni: az önkormányzatok szociális bérla-
kások miatti veszteségeit központi bevéte-
lekből kell kompenzálni A szegény területe-
ket nem lehet külön kezelni. Másrészt bérla-
kást nem is lehet mindenhol építeni, csak a 
kiemelt nagyvárosokban. 

– Az eszközkezelő jelenthet megoldást?
– Ha úgy tetszik, akkor jelenleg a legna-

gyobb bérlakásprogramot a 32 ezer lakás-
sal rendelkező Nemzeti Eszközkezelő viszi. 
Viszont ezek nem igazi bérlakások: ahhoz, 
hogy korszerűek lehessenek, komoly erőfe-
szítéseket kellene tenni, politikailag is állást 
kellene foglalni. De a döntéshozók egyszerű-
en nem akarnak olyan programokról beszél-
ni, amelyeknek szociális hatásuk van, mert 
az ellentmondana annak, amit láttatni akar-
nak. Mindeközben az eszközkezelős lakások 
bérlőinek nagyjából 10-20 százaléka nem 
tudja fizetni még az alacsony lakbért sem, 
az ingatlanok egy része pedig kezd megürül-
ni. A támogatási rendszert úgy kellene átala-
kítani, hogy növekedjen a bérlakásszektor 
stabilitása és átláthatósága, ki lehessen ala-
kítani egy olyan szövetkezetibérlakás-konst-
rukciót, amely növelni tudja a bizonytalan 
középosztály stabilitását. 

tessé tenné nemcsak az első, hanem a máso-
dik és a harmadik diplomát is, az első doktori 
fokozatot, illetve az első, a második és a har-
madik szakma megszerzését.

Az MSZP a GDP 6 százalékát az oktatásra 
fordítaná, ebből fedezné a pedagógusok bé-
rének 35 százalékos emelését, de jutna az el-
ső diploma ingyenessé tételére, illetve az ösz-
töndíjak emelésére is. A szocialisták a közok-
tatáson is változtatnának például azzal, hogy 
csökkentenék a diákok általános leterheltsé-
gét, illetve megteremtenék a feltételeit, hogy 
minden gyerek tudjon angolból érettségizni.

REMÉNYVESZTETTSÉG A lapunk által megke-
resett pártok egyöntetűen kritizálták, hogy a 
kormány nem tekint valódi problémaként az 
elvándorlásra. Az MSZP-s Bárány Balázs ma-
gyarázata szerint valójában még tetszik is a 
hatalomnak, hiszen az országot elhagyó fiata-
lok jellemzően nem kormánypárti szavazók.

Szerintük már azzal változásokat lehet-
ne elérni, ha a fiatal generáció érezné, hogy 
a politika vele is foglalkozik. Az LMP-s Ka-
nász-Nagy Máté szerint a reményvesztettség- 
érzés tompulása hozzájárulna ahhoz, hogy 
sokan itthon maradjanak. Elég arra gondolni, 
hogy a gimnazisták nem tudnak eljutni még 
az érdemi párbeszédig sem.

Ezúttal is szerettük volna megtudni, hogy 
a kormánypártok hogyan vélekednek a kér-
désről, terveznek-e konkrét intézkedéseket a 
helyzet kezelésére, ha újra hatalomra kerül-
nek. A KDNP jelezte, nem kíván élni a lehető-
séggel, a Fidesz még választ sem küldött.
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K A N ÁSZ- N AGY  M ÁT É :
Kétszázezer üresen 
álló, olcsón kiadható 
ingatlant is be lehetne 
vonni a bérlakás
programba

FA R K AS  G E R G E LY:
A legfontosabb  
a Job bik által évek 
óta szorgalmazott 
bérlakásépítési 
program elindítása

B Á R Á N Y  B A L Á ZS:
Energiatakarékos 
bérlakásokra volna 
szükség, ezek léte 
jelentené a valódi 
rezsicsökkentést


