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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Az elmúlt 10 év: csökkenő népesség, növekvő lakhatási szegénység! 
Avagy miért nem sikerült 10 év alatt egyetlen jelentős társadalmi problémát sem megoldania a
Kormánynak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Elmúlt 10 év és még mindig csökken a népesség, egyre kevesebb gyerek születik, a fiatalok nem
tudnak  lakáshoz  jutni,  többszázezren  elhagyták  az  országot,  a  gazdagok  gazdagabbak  lettek,  a
szegények  szegényebbek.  Akinek  több  van,  az  több  támogatást  kap  az  államtól,  legyen  szó
gyerekvállalásról,  otthonteremtésről,  oktatásról,  vagy  egészségügyről.  Ez  a  Fidesz
társadalompolitikája.

Az Orbán-kormány tehát tovább növelte az igazságtalanságokat és ahelyett, hogy ezeket kezelné,
inkább az egyes társadalmi csoportokat uszítja egymás ellen. De ettől még a többség tisztában van
vele,  hogy  ma  egy  átlagkeresetből  élő  család,  ha  megszakad,  akkor  sem  tud  lakáshoz  jutni,
legalábbis anélkül biztos nem, hogy ne adósodna el több évtizedre. Ettől még a többség tisztában
van vele, hogy egy pillanat alatt az utcára kerülhet, mert ha elveszíti munkáját, legjobb esetben is
legfeljebb három hónapig kaphat munkanélküli járadékot, utána semmit. A többség tisztában van
azzal,  hogy ha  megrokkan,  vagy egy súlyos  baleset  éri,  hónapokig  ellátás  nélkül  maradhat,  és
jogviszony nélkül nem jár majd számára egészségügyi ellátás sem.

De  térjünk  vissza  az  egyik  legfontosabb  kérdésre:  a  lakhatásra.  Az  elmúlt  években  sokmilliós
támogatásokról beszél a propaganda. De mindenki tudja, hogy ezeknek egy része eleve nem érhető
el a többség számára. Aki még tanul, aki nem keres eleget, aki éppen nem akar gyereket, aki nem
házasodik, az nem kap semmit. Legyél házas, keress jól, vállalj legalább három gyereket és akkor
már esetleg kapsz is valami érdemit. De sokak számára még ekkor is borítékolható, hogy egy életre



eladósodik.

Szakértők  szerint  a  kormány  lakáspolitikája  nem,  hogy  nem  oldja  meg  a  meglévő  lakhatási
válságot, de több évtizedre előre kódolja a devizahiteleknél jóval nagyobb mértékű hitelválságot,
családok tízezrei mehetnek majd csődbe, kerülhetnek az utcára.

Ahelyett, hogy a különböző élethelyzetekre különböző megoldásokat kínálna a Kormány, mindenkit
egy  cél  felé  hajt:  vegyél  fel  hitelt,  szerez  tulajdont,  törlessz  a  banknak  évtizedekig.  Ezzel
mindenféle mobilizációt meggátol a Kormány, ami se az embereknek, se a gazdaságnak nem jó.

Ráadásul még így sem épül annyi lakás, ami fedezné a szükségleteket. Azt szokták mondani, hogy
évi negyvenezer lakás építésére lenne szükség, sőt korábban a Kormány is erről beszélt.  Ehhez
képesz a szocialista kormányok idején 280 000 új lakás épült, a Fidesz 9 éve alatt mindössze 88
000. Az egész országban lakás- és lakhatási válság van, még a falvakban is, hiszen alig épülnek új
lakások,  nincsenek állami bérlakások,  nincsenek szociális  bérlakások,  nincsen  albérlettámogatás
sem.  Ma  már  nem  csak  a  legelesettebbeknek  vannak  lakhatási  problémáik,  hanem  a
megfizethetetlen  ingatlanárak  miatt  a  középosztály  is  válságba  került.  A sokmilliós  támogatási
lehetőségek mindenki számára megnövelték a lakásárakat, így nem jár jobban az se, aki kaphat
valamit, aki pedig nem méltó a Kormány támogatására, az még rosszabbul járt.  De nem csak a
lakásárak, hanem az albérletárak is az egekben vannak.

Miközben  a  Kormány  összevissza  osztogatja  a  milliókat  azoknak,  akiknek  többszázezer  vagy
többmillió forintos havi keresetük van, aközben a legszegényebbeknek már segélyt sem ad. Lassan
öt éve, hogy megszüntették azok a szociális támogatásokat, amik a szegénységben élők számára
jelentettek védelmet. Ezek sem voltak elegendőek, de legalább törvényi keretek között szabályozott
módon,  lehetőséget  és  esélyt  adtak  arra,  hogy  a  legelesettebbek  a  lakásfenntartáshoz  az
adósságkezeléshez segítséget kapjanak. Ahelyett, hogy ezen költségvetési sorokat emelték volna,
inkább egy tollvonással elvették az egészet.

A magáncsőd intézménye alig működik,  mivel nem tud érdemi segítséget nyújtani az érintettek
számára. Pont azokon nem segít,  akiken kellene. Az sem világos, hogy valójában ki a felelős a
kormányban a lakáspolitikáért.

Többezer családot tesznek utcára minden évben és mindez senkit nem érdekel a Kormányban. Még
azt sem hajlandóak támogatni, hogy legalább a gyermekes családokat ne lehessen elhelyezés nélkül
kilakoltatni. Ez a családbarát kormány.

Egy  szakértői  anyagban  írták  le,  hogy  az  idén  majdnem  tizenegyszer  annyit  fog  a  Kormány
szociálisan nem célzott módon lakhatási célokra elkölteni, mint amennyit a kifejezetten rászoruló
családokra célzott módon költ.

Arról egy szót nem ejt senki a Kormányban, hogy mi a helyzet a fiatalokkal. Jó azt tudjuk, hogy
miként segítik a saját gyerekeiket, vejeiket, hogy a saját lábukra álljanak. Azt is tudjuk, hogy a
személyre szabott jogalkotással (legutóbb a Lex Rácz-cal) akár 22 évesen is államtitkárt csinálnak
bárkiből,  csak  hogy  megmutassák  mennyire  fontosak  a  fiatalok.  De  valójában  foglalkoznak  a
fiatalok  problémáival,  például  a  lakhatási  gondjaikkal?  Ki  foglalkozik  azzal,  hogy egy átlagos
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magyar fiatal felnőtt miként tud önálló életet kezdeni?

Hallottak azokról a statisztikákról, hogy közel 900 ezer fiatal felnőtt él a szüleivel? A 19 és 25 év
közötti korosztály esetében 528 ezren, a 26 és 30 éves korosztályban 226 ezren, a 31 és 35 éves
korú fiatalok közül pedig 131 ezren laknak még mindig a szüleikkel. Amit mamahotelnek neveznek,
az nem a fiatalok bűne, nem az ő kényelmességük az oka ennek a jelenségnek, hanem a brutális
lakhatási költségek. Ma Magyarországon a fiatalok számára két út van: vándorbot vagy koldusbot.

Az Orbán-kormánynak nem csak a lakáspolitikája kudarc, amint azt a számok is mutatják, hanem a
népesedéspolitikája is. 2003 és 2010 között, az MSZP kormányzása alatt 770 690 gyermek született,
míg 2011 és 2018 között, a Fidesz-KDNP kormányzása alatt 724 654, azaz 46 ezerrel kevesebb.
Tudják, mennyi ez? Mintha egy Nagykanizsa méretű város eltűnt volna Magyarországról!

Valószínűleg Novák Katalin is tisztában van ezekkel a kudarcokkal. Mindenesetre döbbenetes, a
családpolitikáért  felelős  államtitkár  ahelyett,  hogy  a  magyar  családok  helyzetével  foglalkozna,
inkább Berlusconival fotózkodik. Azzal az olasz politikussal, akit hét év börtönre ítéltek kiskorú
prostitúcióra való kényszerítés miatt. Önöknek ezt jelenti a családbarát kormány?

Mindeközben az infláció rohamosan növekszik,  egyre drágább minden, folyamatosan történelmi
csúcsokat dönt a forint, nemrégiben már meghaladta a 340 Ft-ot az euró árfolyama. Régen Orbán
Viktor  azt  mondta,  „Erős  forint  –  erős  ország.”  Ehhez  képest  mindezekről  most  hallgat  a
miniszterelnök és a jegybank elnöke is.

Mindezek miatt kérdezem:

- Miért nem foglalkoznak érdemben a növekvő lakhatási válsággal? 

- Miért nem foglalkoznak érdemben a fiatalok lakhatási gondjaival? 

- Miért nincs megfelelő szociális védőháló azok számára, akiknek a lakhatása veszélyben van,
vagy egyáltalán nem biztosított? 

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2020. február 19.

Bangóné Borbély Ildikó

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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