
Lakáspolitikánkról, Szolnok megye lakáshelyzetéről

Egy ország gazdasági fejlettségének, a lakosság anyagi és kulturális helyzetének
fontos fokmérője a lakásellátottság és lakáskultúra. A felszabadulás előtti időkből ilyen
szempontból is gyenge örökség maradt a népi hatalomra. Az úri Magyarország lakás-
állománya a gyengén fejlett európai országok között is elmaradott helyzetben volt.
A nagy társadalmi igazságtalanság - és ellentét - nemcsak a jövedelmek különb-
ségében, a munkanélküliségben, műveltségbeli elmaradottságban jutott kifejezésre, ha-
nem abban is, ami a tornyos kastélyok és cselédházak, a tőkés paloták és városi nyo-

mornegyedek, falusi, tanyasi viskók mögött húzódott meg.
A tőkés és feudális uralkodó osztálynak nem volt - nem is lehetett - a lakosság

széles rétegeit érintő lakásfejlesztési programja. Lakáspolitikájuk - ha egyáltalán lehet
ilyenről szólni - a kizsákmányolás szolgálatában állt. A városok épülő bérkaszárnyái
nem szociális, hanem haszonszerző célokat szolgáltak. Egyes feszült időszakokban foly-
tatott - jótékonysági jellegű - lakásépítő akciók nem a lakáskérdés megoldását, hanem
a nyomor enyhítését,a társadalmi feszültség levezetését szolgálták, de mindenképpen
az elmaradottságot konzerválták. Kinek is lehetett volna akkor gondja és programja
az ország lakásállományának fejlesztése, e nagy társadalmi kérdés megoldása?

A felszabadulás e kérdésben is új helyzetet teremtett. A lakásállomány fejlesz-
téséért folytatott küzdelem egyidős a szocialista építés nagy munkájával, s noha a
kezdeti helyreállítási akció és a mai átfogó lakásfejlesztcsi program között nagy kü-
lönbség van, pártunk, kormányunk lakásfejlesztési tevékenysége folyamatos és sikert
hozó. A legutóbbi tíz esztendőben előtérbe került ez a munka, s szinte nem fordul elő
nagyobb tanácskozás - legyen az pártkongresszus, parlamenti ülésszak, gazdasági érte-
kezlet - ahol a lakásprogramról ne esne szó.

A lakásfejlesztés 1960 óta átfogó - 15 évre szóló - program keretében történik.
E program 15 év alatt 1 millió lakás megépítését irányozta elő. Most már túl vagyunk
a „félidőn" s bizonyosra vehető, hogy 1970-ig 600 ezer lakás megépül hazánkban. A
negyedik ötéves terv idejére hátra van még 400 ezer új lakás megépítésének feladata.
Ha az erőfeszítés fokozódik - és kell, hogy fokozódjon - a program teljesül, s kereté-
ben 15 év alatt - az ország lakosságának mintegy 40 százaléka új hajlékba költözik.
Ilyen programot csak szocialista építés keretében lehetséges megvalósítani, s amikor
körülményeink lelkesítő változásait összegezzük, ezt semmiképpen sem szabad számí-
táson kívül hagyni.

I.

Értelmezés szerint a lakáspolitika tárgykörébe tartozik mindaz, amivel - a párt
általános politikájára alapozva - a lakásállomány számszerű fejlesztését, a meglevő
állomány fenntartását és korszerűsítését, a telekellátást, lakáselosztást szocialista
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társadalmunk alapeszméinek megfelelően kívánjuk megoldani. Ezt alapul véve egy-
értelműen leszögezhetjük: lakáspolitikáról — mint átfogó, a lakosság érdekeiből kiinduló

és azt szolgáló tevékenységről - csak szocialista viszonyok között beszélhetünk. Nem
téveszthet meg bennünket az sem, hogy a fejlett tőkés országokban uralkodó, a hata-
lomban egymást váltó burzsoá pártok lakásépítési programokat adnak, sőt maga a
burzsoá állam is folytat lakásépítést. Ezek a programok - és akciók - tőkés vállal-
kozások. Nem komplex - é<- főleg nem a széles néprétegek érdekeit szem előtt tartó
programról van abban szó. A szocialista állam lakáspolitikája és a burzsoá progra-
mok merőben eltérőek és ellentétes érdekeket szolgálók. Az egészben meghatározó,
hogy kinek az államáról van szó. kinek a tulajdonát képezik a termelőeszközök.

A szocialista államban a lakáspolitika - építés és minden velejáró - nem haszon-
szerző vállalkozás. Ellenkezőleg: az állam költségvetésében e célra évről évre óriási
összegek kerülnek előirányzásra és felhasználásra.

Pártunk, társadalmunk lakáspolitikájának — szocialista építésünk időszakán belül
- megvan a maga fejlődéstörténete. Közvetlenül a felszabadulás után célul azt lehetett
kitűzni, hogy a háborús pusztítást állítsuk helyre, noha - főleg falusi i-erületeken -
szerény új építési program bontakozott ki.

A háború - a bombázások és utóvédharcok - a lakásállomány 18 százalékát
pusztította el. A megmaradt épületek is - főleg a fővárosban - erősen megrongá-
lódtak. Csak a helyreállítás után bontakozhatott ki szélesebben az építés. A helyre-
állítás után az ország lakásállománya mintegy 2,4 millió volt, s hogy mennyire fej-
letlen lakásviszonyok uralkodtak a régi Magyarországon mutatja, hogy 3 és több szo-
bás nem érte el a lakásállomány 6 százalékát, 2 szobás volt 24,4 százalék, 1 szoba-
konyhás - vagy csak 1 helyiségből álló - az összes lakásnak 69,7 százaléka. E^
volt a kiinduló helyzet. S vajon számolhatjuk-e minden mérlegelésünknél, hogy 1949-
től 1967-ig bezárólag országunk területén több mint 1 millió lakás megépült? És az
újonnan épültek egyre korszerűbbek - építési mód és felszerelés szempontjából egy-
aránt - szépek, kényelmesek, tartósak. A paneles építési megoldás - és most már egyre
S7aporodó házgyári szerelés - meggyorsítja az építést, s bizonyosak lehetünk benne,
hogy nem hosszú időn belül olcsóbbá is teszi azt.

A lakáspolitikának van egy sajátossága. Amíg a népgazdaság tcrmelőeíőiben az
állóalapok szinte teljes egészében szocialista tulajdont - állami vagy kollektív - ké-
peznek, addig a lakások túlnyomó része — mint személyes szükségletet szolgáló - a
lakosság tulajdonában van. Állami tulajdon képzése és növelése a lakásállományban
- a nem nagy részt képviselő állami tulajdonbavételen túl - kizárólag új építés útján-
történik. De amíg a termelés állóalapjaiban a szocialista tulajdon növelése a fejlesztés
meghatározója, addig a lakásállomány fejlesztésében ez irányaiban kisebb részt kép-
visel. Ki kellett dolgozni annak programját, hogy az állam saját fejlesztési alapjaiból
megvalósítható lakásfejlesztéssel együtt segítséget adjon kollektíváknak!, társulóknak
és egyéneknek, hogy azok anyagi eszközeit kiegészítve saját érdekükben részt vállal-
janak az ország lakásfejlesztési programjából. A kollektívák és egyének lakásépítő
tevékenységében az állami támogatásnak csak egy része a hitel. További nem kis része
van ennek az építőanyagtermelés állami támogatásában, a hitelvisszafizetési és adó-
zási kedvezményben. -y

Szocialista államunk lakáspolitikája tehát sok elemből tevődik össze. Lényeges,,
hogy benne az egész társadalom, a legszélesebb dolgozó rétegek akarata, vágya és-
érdeke testesül meg.

A lakáspolitika, a lakásfejlesztés keretében olyan sajátos és összehangolt tevé-
kenység alakult ki az állam és a lakosság között, amihez hasonlóra történelmüknben;
még nem volt példa. Valóságos össznépi erőfeszítés bontakozott ki, s nem vitás, hogy
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ennek fokozása eredményezi végső soron e nagy társadalmi probléma - a lakáshelyzet
- megoldását.

A lakáspolitikában nemcsak számszerű eredmények születtek, de felhalmozódott
egy sor tapasztalat. Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy lakáspolitikánk lépéit
tartott ugyan a fejlődéssel, most mégis időszerű annak további tökéletesítése, korszerű-
sítése. Ma még nem állíthatjuk egyértelműen, hogy építés, korszerűsítés, telek- é:
lakásgazdálkodás, lakásfenntartási hozzájárulás és bérleti díj teljesen komplett, ösz-
szehangolt. Ezt nem a gazdaságirányítás új rendszerére való áttérés veti fel. Lakás-
politikánk kompletté tétele és korszerűsítése mindenképpen időszerűnek tűnik, hiszen
az alapintézkedések egy része szocialista építésünk kezdetibb időszakában született,
amikor a mennyiség növelése mindennél fontosabb, amikor a felszereltség a mainál
lényegesen alacsonyabb volt. Lakáspolitikánk fejlesztésének kiindulója szocialista ál-
lamunk alapvonása; a lakosság életkörülményeinek rendszeres javítása. Cél pedig az,
hogy a fejlesztés ütemét gyorsítsuk meg. Ez szintén bonyolult feladat, s nagyon
gondosan kell kimunkálni ahhoz, hogy valóban - és lényegesen - meggyorsítsa a
fejlődés ütemét. A megoldás kimunkálása széles területen folyik.

n.

Hazánk aránylag kis területén is nagy eltérések voltak a felszabadulás előtti idő-
szakban a fejlettség színvonalában és ennek következményeként a lakáshelyzetben is.
Megyénk ilyen területen is messze az átlag alatt szerepelt. Ebben a társadalmi, gaz-
dasági viszonyokon - nagybirtok magas aránya, ipari fejletlenség - túl az is szerepe:-
játszott, hogy itt az Alföldön építkezésre az agyagon kívül semmi más nem állt ren-
delkezésre. A szegény embereknek ez volt egyedüli építőanyag, tetőfedésre pedig a
nád, szalma, s csak jobb esetben a cserép. A kő, a beton, a tégla, a pala — és más
tartósabb fedőanyagok - még a városokban is a módosabbak privilégiuma volt. Az
építőanyag és építési mód meghatározta az építmények állagát és élettartamát. Nem
véletlen1, hogy a városi peremkerületek, a falvak, tanyák képe mindig az avasra, a
pusztulóra emlékeztetett, a piroscserepes ház és tanya a szegény emberek álomvilága
volt. Megyénkben a templomokon, a modernebb városi épületeken, közlekedési és ipari
létesítményeken túl alig van évszázados vagy annál idősebb épület. Az enyészet az
épületekben itt gyorsabb volt, mint hegyvidéken vagy hegyközeiben.

Az építőanyag és építési mód az épületnagyságot is behatárolta. 1960-ban -
amikor már 15 év építési eredményét is mögöttünk tudhattuk - a megye 118.237 lakó-
épületében 129 375 lakás - vagyis 100 lakóépületben mindössze 109 lakás - volt.

A többlakásos lakóépületek jórészt a városokban helyezkedtek el, a községeket,
településeket szinte kizárólag az egyedülálló, földszintes, közművek nélküli építkezés
jellemezte. A felszabadulás előtt a települések - városok és községek - 51 százaléka
volt villamoshálózatba bekapcsolva, vízvezeték a város központjában volt, csatorna
pedig csak Szolnokon - ami főleg a megyei és városi középületéket szolgálta ki.

Az 1960-as felmérés a megyei vezetés elé tárta a lakáshelyzet eléggé lesújtó képét.
A lakásállomány 36,4 százaléka volt olyan építményben, amely szilárd alapzatra - kő,
beton, tégla - épült, 63,5 százaléka pedig alap nélkül, vályogból, döngölt agyagból
készült. Ezek az épületek állandóan ki vannak téve a csapadék kedvezőtlen hatásá-
nak, s az évi építkezések tekintélyes részét ezek pótlása teszi ki. Igaz, hogy a meg-

semmisült lakások helyett rná" korszerűbbek épülnek - a tanyák helyett bent a vá-
rosokban és községekben -, mégis olyan teher ez a megye lakásfejlesztésének prog-
ramjában, ami nagy költséget igényel lakás-szaporulat nélkül. Szinte jellemző az
1966-os esztendő számszerű adata, amikor 2377 új lakás épült meg a megye területén,
de 1236 a régiből megsemmisült. Ebből mindössze 36 volt városfejlesztési szanálás, a
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többi avulás és elemi kár következménye. Járva a községeket derűs hangulatot kel-
tenek a szép és modern új családi házak, de a gond egy része marad; lassú az állo-
mányszaporulat, lassú az igények kielégítése.

A városokban — de különösen Szolnokon - az átlagosnál is nagyobb gondot jelent
az iparosítással járó és nÖTekvc lakásgond megoldása úgy, hogy közben a város képe
is változzon. Településeink - köztük még a megyeszékhely is - spontánul épült a fel-
szabadulás előtt, jellegtelenül és korszerűtlenül. Sem kommunális ellátást, sem kor-
szerű közlekedési viszonyokat nem lehet teremteni komolyabb városrendezések nél-
kül. Ennek következményeivel és anyagi tctheikkel a fejlesztés során számolni kell.

Az 1960-as felmérés alapján elkészített megyei lakásfej lesztési programban azzal
számoltunk - az azóta eltelt időszak ezt igazolta is -, hogy az állami és szövetkezeti

lakásépítésnek mintegy háromszorosát teszi ki a társas, állami kölcsönnel és teljesen
magánerőből épülő lakások száma. 15 évre nem elősorban a számszerüséget, inkább
azokat az alapelveket igyekeztünk kialakítani, amelyekkel a jelentkező építési igényt
és lehetőséget összhangba hozva, évről évre növekvő fejlődési ütemet tudunk elérni,
úgy, hogy a lakás-szám növekedés és korszerűsítés egyaránt haladjon előre:

- A városokban elindítjuk azt a folyamatot, ami ezeket a településeket kiemeli
az elmaradottságból, megteremti a közműellátás és közlekedésfejlesztés alapfeltéte-
leit, kialakítja a város jellegzetes arculatát. ,

- A nagyobb községekben olyan településfejlődés induljon cl, amire a további
évek községfejlesztése ráépülhet.

- Építőanyagban,lakásfelszerelési cikkekben jobb ellátást biztosítunk, hogy a
lakosság anyagi erejét felhasználhassa, a lakásépítés nemcsak vágy, igény, hanem -
mind szélesebben - lehetőséggé váljon.

- Külön sajátos gond Szolnok megyében a tanyavilág jövője és sorsa. 1960-ban
a megye lakosságának mintegy 20 százaléka élt tanyai területen. Az itt élő lakosság
anyagi helyzete a szövetkezeti gazdálkodással lényegesen megjavult, de a kultúra
nyújtotta lehetőségeknek csak töredéke jut hozzá. Nem lehet konzerválni ezt a hely-
zetet. Nem lehet - nem szabad - arra gondolni, hogy a tanyai lakosság hosszú időn
keresztül marad a régi körülmények között. A fiatalok többsége máris bekapcsolódott
a községek és városok életébe. Az idős és középkorú emberek is a nagyobb telepü-
lések felé orientálódnak. A folyamatot azonban nem lehet sürgetni, erőszakolni.
Ennek bizonyos termelési kihatása is lenne. De visszatartani, mesterségesen fékezni
rem szabad. Terveinkben ez úgy szerepel, hogy fokozatosan, a termeléssel és építkezési
lehetőséggel összhangban, de támogatni kell a beköltözést, s a községek település!
terveiben ennek lehetőségét biztosítani kell. A tanyavilág, a tanyai élet a mi éle-
tünktől elmaradt társadalmi viszonyokhoz kötődik, az szülte, az tartotta fenn. A
szocialista társadalom ezeknek a dolgozó embereknek is kell, hogy nyújtsa mindazt,
anit állampolgáraink ellátásában, kultúrában már nyújtani tud.

Mi»t zajló folyamattal számolunk terveinkben ezzel a ténnyel, s hozzá bizonyos
feltételeket a községek terveiben biztosítani kell.

Korai lenne azt állítani, hogy ezek az elképzelések - és a többi kialakítotf
alapelvek - már maradék nélkül érvényesülnek. Az viszont tény, hogy a megye 7
városában szélesebben bontakozott ki az építőtevékenység. Szolnokon kezd kialakulni
a városközpont képe, Jászberényben, Karcagon1, Törökszentmiklóson, Mezőtúron i
elkezdődött ez a folyamat, Kisújszálláson és Túrkevén a következő ötéves tervben
ki fog bontakozni. A nagyközségek közül Kunszentmárton és Tiszafüred fejlődése
indult ilyen irányban meg, Martfű községé folytatódott, s a negyedik ötéves terv idő-
szakában számolunk a 8-10 ezer lakosú községeinkben is ilyen fejlődési irány kiala-
kulásával.
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Ami a lakásépítést illeti, figyelemre méltó, hogy 1961 és 1967 között 16 602 laki-.
épült meg a megyében, közte több mint 12 ezer az állam által kölcsönnel támogatott
társas és családi ház. A számszerűséget rontja a 3 belvizes esztendő fokozott elemi
károsulása, de még így is jellemző a gyorsulás, az előzőeknél nagyobb szaporulat.

A lakásépítés terén most jelentkezik egy sor új és kedvező tényező. Ilyenek:
- A Szolnokon megépült könnyűpanel üzemből az állami, szövetkezeti és több-

szintes társasházépítési igényt 1969 második felétől ki tudjuk elégíteni, sőt kedvező
lesz, ha az igény növekszik. Az építés szinte szerelő jellegűvé válik. 10 szintes épülete-
ket az eddiginél lényegesen rövidebb idő alatt fel lehet építeni.

- Folynak a kísérletek a VBM Vasbetonipari Művek szolnoki új üzemében csa-
ládi házak előregyártása céljából. Ha ez sikerrel jár, lényegesen gyorsítható lesz a
családi ház építése is,.

- Nagyobb költségelőirányzattal számolhatunk a közművesítés szélesebb fejlesz-
tése céljából, különösen a nagyobb városokban.

- Átfogó ivóvízellátási program készül, amely fokozatosan lehetővé teszi a«
épülő lakások vízhálózattal való ellátását községekben is.

- A Szolnokon megépült Épületelemgyár nagy szériában gyártja a 300 mm-es
átmérőjű betoncsövet, ami a községek csatornahálózat fejlesztéséhez hosszabb idüre
megfelel. •' •*- --̂

- Uj lehetőség nyílt a lakások fűtőenergia ellátásának fejlesztésére. Megyénk
az ország feltárt földgázkincsének közel egytizedét szolgáltatja. A fővezeték megépült és
4 város - Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag - bekapcsolódott a háló-
zatba. A folyó feltárások eredményeitől függően lesz lehetőség további hálózatbőví-
tésre. Emellett mind szélesebben jut hozzá a lakosság a propán-bután palackos gáz-
hoz, melynek töltése és az ellátás szervezése nagy ütemben folyik. Ezzel a főzés
energia-szükséglete korszerűen megoldható. Ahova vezetékes gáz még nem jut cl -
községekben is - mind nagyobb mennyiségben lesz vásárolható könnyű fűtőolajjal
üzemelő kályha. A háztartási fűtőenergiát nem túl hosszú perspektívában jórészt át
tudjuk alakítani, s ezzel a lakáskultúra színvonala is lényegesen emelkedni fog.

Mindezek - és még sok más - új lehetőségként lépnek be a lakásfejlesztési prog-
ram megvalósításához. Érvényesítésük tovább növeli az állami intéző szervek fel-
adatát, felelősségét.

A legnagyobb és legnehezebb megoldásra váró lakásépítési, lakásfejlesztési ké-
dés ma az építő és szerelő kapacitás. Az állami, szövetkezeti és jórészt a társas házak
építését az EVM megyei vállalata elvégzi, ehhez kapacitása fokozatosan fejlődik,
kisebb építkezések - főleg a családi bá'/ak - kivitelezéséhez szűk az építőkapacifás
Ezen úgy igyekszünk segíteni, hogy a Megyei Tanács V. B. hosszabb távra szol"
tervet dolgoz ki a tanácsi építővállalatok kapacitásának növelésére. A feladatoknak
azonban ez is egy részét oldja csak meg. Sürgető az építő szövetkezetek fejlesztése és
ezzel együtt a termelőszövetkezetekben működő építószervezetek (brigádok) terv-
szerűbb bekapcsolása a lakásépítő akcióba. Ez egyébként a szövetkezeti tagság tekin-
télyes részének új foglalkoztatási lehetőséget is nyújt. Időszerű lenne, ha a termelő-
szövetkezeti vezetőségek az építés e fontos ágazatát területükön tanulmányoznák,
bátran hozzákezdenének e területen szélesebb vállalkozásnak - saját építőbrigáddal,
vagy szövetkezetek közötti vállalkozásban.

A tanyáról betelepülők építési igényét a legjobban és leggyorsabban maguk a
szövetkezetek tudnák kielégíteni. Ez azért is előnyös lenne, mert a tanyaépület anya-
gait ÍS felhasználhatnák, a felszabaduló terület hasznosítása pedig ellensúlyozná a ter-
melési kiesést.
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Ezek megoldásra váró, de jelentős kérdések, az élet veti fel őket.

Mindezeken túl szüksége mutatkozik olyan állami szervező1, irányító megyei épí-
tőszervezei; megteremtésének, amely a kislakásépítésnek „gazdájává" válna, amd
intézményesen szervezné a tervszolgáltatást, anyagellátást, kivitelezést.

A lakásépítés megyei számvetése az 1960-ban kialakított elképzeléseket vissza-
igazolja. Megnyugvásra nincs azonban ok, mert a lakáshelyzet - különösen a váro-
sokban - változatlanul feszült. Nagy számú igénylő van, olyan is, aki saját erőből
ma valóban nem tud építéshez hozzákezdeni.

Pártunk, kormányunk tudatában volt az 1960-as fejlesztési program kidolgozása-
kor a feladat nagyságának, de annak is, hogy ez a szocialista társadalom nagy vállal-
kozásának része. Megvalósításával - és a további erőfeszítéssel - lakosságunk olyan
lakásviszonyokhoz jut, amit egyetlen más társadalmi rendszer nem tud, nem képes
a dolgozók minden rétegét felölelő tömegeknek nyújtani.

Csáki István
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