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A lakáspolitika feladatköre. 

A modern culturalis életfejlődés úgy az egyén, mint a 
társadalom igényeit szemben a közállománynyal állandóan fo- 
kozza. Innen ered azon igények állandó fokozása is, melyek az 
államhatalom szervei által gyakorlandó közegészségügyi ren- 
dészettel szemben napjainkban nyilvánulásra kerülnek. 
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A modern culturember igényeinek első közvetlen terét a 
lakásban kell látnunk. A lakásviszonyok azok, melyeknek 
szabályozását a culturember elsősorban igényeli a közegész- 
ségügyi rendészet szerveitől, mert hiszen a lakások állapota 
gyakorol első sorban befolyást az ember jólétére. Csak az 
a kérdés merül fel, hogy a közegészségügyi rendészetünk szer- 
veivel szemben emelt igényeknek gyakorlati kielégítéséhez 
milyen szervezeti biztosítékok lennének megszerezhetők? 

Az építkezési rendészet szervezeti szabályai az újonnan 
épülő házaknál emelhetők csak gyakorlatilag érvényre. A meg- 
levő lakóházaknál csak nagyobb átalakítások ecetén lehet- 
séges az építkezési rendészet követelményeit érvényre jut- 
tatni. A már régóta felépült lakóházak tulajdonosaival szemben 
felette bajos a közegészségügyi rendészetnek, illetőleg a köz- 
egészségügyi rendészet azon ágazatának, melyet lakásrendé- 
szetnek nevezünk intézményes rendelkezéseit gyakorlatilag 
érvényre emelni. 

Az kétségtelen, hogy a saját tulajdonukat képező házban 
lakó egyénekkel szemben is a közegészségügyi, illetőleg la- 
kásügyi rendészet követelményeinek bizonyos létminimuma 
volna érvényre emelendő. Vagyis a közegészségügyi erde- 
keknek olyan sérelmét képező hiányokat, a saját házukban 
lakó egyénekkel szemben is érvényesíteni kellene, amely 
hiányok a szomszédos lakosok egészségét veszélyeztetik 

De egészen más szempont kerül érvényre azon lakó- 
házak tulajdonosaival szemben, akik nem laknak saját ha- 
zukban, hanem a házukat mint jövedelmet hozó tőket gyü- 
mölcsöztetik vagyis azt haszonbérbe adják. Ha a lakóház 
mint jövedelmethozó tőke szerepel, akkor már az államhatalmi 
szervezetnek egészen más álláspontot kell a közegészségügyi 
rendészet   szabályainak   végrehajtásánál elfoglalnia. 

A lakóház mint a saját tulajdonként házzal, nem rendel- 
kező állampolgárok számára évi bérfizetés elleniben haszná- 
latba átengedett közgazdasági tárgy az államhatalom által 
ellenőrzésnek alávetendő használati tárgynak tekintendő.. 
A bérház a társadalom gazdasági közéletének olyan intézmé- 
nyes jellegű szervezeti eszköze, amelylyel szemben az állam- 
hatalom, nevezetesen annak cselekvő szervei, A kormányzat 
és közigazgatás, nem helyezkedhetnek a laissez aller, laissez 
faire álláspontjára. Az állami kormányzatnak és a közigaz- 
gatásnak a bérházakkal, mint a társadalom szármára a lakás- 
szükséglet megfelelő kielégítésére szervezett intézményes eszkö- 
zökkel kell foglalkoznia. 

Az állami kormányzat és közigazgatás kénytelen arról 
hivatásánál fogva tudomást szerezni, hogy a bérházak útján 
miképpen és mily mértékben lesz a társadalomnak reális lakás- 
szükséglete kielégítve.   Az  állam  kénytelen a lakásszükséglet 
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kielégítésére vállalkozónak gazdasági üzemet ellenőrzésnek 
alávetni, hacsak nem akar lemondani az állami hivatás leg- 
elemibb feladatkörének betöltéséről. Az állam kénytelen azon 
vállalkozóktól, kik bérházakat bocsátanak a társadalom ren- 
delkezésére azt megkövetelni, hogy a bérházak azon kel- 
lékekkel legyenek ellátva, melyeknek létminimumát az állam- 
polgárok egészségének megvédése a fenyegető veszélyek ellen 
megköveteli. 

De mily módon teremtessenek meg azon szervezeti bizto- 
sítékok, melyek a társadalom érdekeit szemben azon vállal- 
kozókkal védelmezzék, akik bérházakat bocsátanak a lakás- 
szükséglet kielégítéséhez a társadalom rendelkezésére? Úgy 
hisszük, hogy az államhatalom szervezeti biztosítékokat a 
társadalom érdekeinek megvédelmezésére szemben azon 
vállalkozókkal, kik bérházakat bocsátanak a lakásszükséglet 
kielégítéséhez a társadalom rendelkezésére, gyakorlatilag 
csakis úgy teremthet meg, ha a lakás helyi köteléke által 
egybekapcsolt állampolgároknak azon közjogi kapcsolatait, 
melyeket a helyhatóság közjogi fogalmába szoktuk egybe- 
foglalni – arra kötelezi törvény útján, hogy szabályrendele- 
tileg záros egy évi határidőn belül állapítsák meg azon 
minimális kellékeket, melyekkel a bérházaknak bizonyos 
helyi kötelék pld. község, város területén   el kell látva lenni. 

A gyakorlati tapasztalatok behatása alatt hozzuk azt 
javaslatba, hogy először is törvény útján kell minden hely- 
hatósági köteléket arra kötelezni, hogy azon minimális kel- 
lékeket állapítsák meg, melyeket a bérházakat létesítő vállal- 
kozók megvalósítani tartoznak. 

Másodszor nem elég a helyi kötelékeket a megfelelő 
szabályzatok elkészítésére kötelezni, hanem ezen kötelezett- 
ség teljesítéséhez egy évi záros határidőt is kell a törvény- 
ben megállapítani, mert ilyen rendelkezés hiányában soha 
sem jutnánk el a törvény reális végrehajtásához. 

Harmadszor a gyakorlati élet ismerete azt igazolja, hogy 
a törvény végrehajtásával megbízandó országos kormányzati 
hatóságokat czélszerű volna a törvényben egy »normativum« 
kiadására felhatalmazni, vagyis a tűzrendészeti és közegész- 
ségügyi rendészeti létminimum megjelöléséhez kellene a mi- 
nisteriumnak felhatalmazást adni. Ilyen a legelemibb köve- 
telményeket megjelölő normativum kiadása nélkül a hely- 
hatóságok alig állapítanák meg a nélkülözhetetlen létminimu- 
mot a bérházak tulajdonosainak terhére! . . . Hogy a hely- 
hatósági kötelékek lehetnek csak arra gyakorlatilag képesek, 
miszerint a bérházakat a társadalom használatára bocsájtó 
vállalkozók által létesítendő minimális kellékeket megjelöljék: 
azt a dolog természete igazolja. A helyi életviszonyok, az 
éghajlat, a terep döntő   befolyást   gyakorolnak   annak   meg- 
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jelölésénél, hogy egy bérháznak berendezésénél mi a nélkü- 
lözhetetlen létminimum! itten a szabályrendelet alkotási jog- 
körnek a legmesszebbmenő decentralisatiójára volna szükség! 
Alig van olyan kis helyi kötelék, amelynek részére ne kellene 
ezen téren a szabályrendeletalkotás jogát megadni! Például 
nemcsak a községek helyi hatósági kötelékeinek, hanem még 
ezeken alul levő helyi kötelékek, vagyis a puszták, tanyák, 
telepek számára is külön szabályrendelet alkotási jogot kel- 
lene elismerni azon okból, mert éppen az ilyen helyeken ural- 
kodnak egészen különleges életviszonyok, amelyek a -bér- 
házak minimális kellékeinek megállapításánál alapul veendők. 

Annyi azonban kétségtelen, hogy a lakásszükséglet leg- 
inkább a forgalmi góczpontokban élő társadalom körében 
keres kielégítést. A modern társadalmi életnek ilyen íoigalmi 
góczpontjaiként a városok szerepelnek. A bérházak nagyobb 
tömegével csakis a városok területén találkozunk, minélfogva 
a városi közigazgatásnak szervezeti problémái közé kell a 
bérházak minimális kellékeinek szabályrendeleti megállapít sát 
is sorolnunk. 

A városi közigazgatás körében a lakásrendészet problémái 
már régebb idő óta lettek az életfejlődés igényei által elő- 
térbe tolva. A városokban már nemcsak a bérházak minimális 
kellékeivel, hanem egyáltalában a bérházakban jelentkező 
minimális szükségletnek biztosításával kénytelenek foglalkozni. 
Vagyis a rohamosan szaporodó városi lakosság lakásszükség- 
letének kielégítésére nemcsak a bérházak minősége, hanem a 
bérházak mennyisége is elégtelennek mutatkozik. Miután a 
bérházakat a magánvállalkozók nem bocsátják elegendő meny- 
nyiségben a társadalom rendelkezésére, azért a városok kény- 
telenek megfelelő állami támogatás mellett napjainkban bér- 
házakat, nevezetesen munkáslakásokat létesíteni. 

A modern középosztály tagjai, vagyis a tisztviselők, 
orvosok és ügyvédek stb. házépítő szövetkezeteket létesíte- 
nek, s ily úton igyekeznek a lakásszükséglet kielégítésének 
biztosítására. 

A lakásszükséglet kielégítéséhez nélkülözhetetlen szerve- 
zeti biztosítékoknak megszerzésénél jelentkező fenti állapotok 
azonban legkevésbbé sem igazolják azt, mintha feleslegessé 
vált volna az állami kormányzat és törvényhozás közremű- 
ködése a bérházak kellékeinek megállapításánál. Azon jelenség, 
hogy magánvállalatok útján a bérházak megfelelő mennyisége 
sem lesz a társadalom lakásszükségletének kielégítéséhez 
szolgáltatva, nem teszi tárgytalanná azon igény kielégítését, 
hogy a magánvállalkozók által a társadalom rendelkezésére 
bocsájtott bérházai minőségének létminimuma hatóságilag 
megállapíttassék. Sőt ellenkezőleg! 

Azon concret jelenség,   hogy   a   forgalmi góczpontokban 
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a magánvállalkozók még elegendő mennyiségű bérházat 
sem bocsátanak a lakásszükséglet kielégítéséhez a társa- 
dalom rendelkezésére, arra enged egyenesen következtetni, 
hogy a magánvállalkozók által a lakásszükséglet kielégítésé- 
hez a társadalom rendelkezésére bocsájtott bérházak minő- 
sége sem felel meg valószínűleg a társadalom igényeinek. A 
modern államhatalmi szervezet, a culturalis életfejlődés foly- 
tán lakásszükséglet kielégítése körül megnövesztett igények 
fedezésének mikéntjét nem nézheti összetett kézzel, ezen igé- 
nyek kielégítését nem bízhatja a szabad versenyre, hanem 
kénytelen a társadalom ezen igényének kielégítéséhez meg- 
felelő szervezeti támogatást nyújtani. 

A XX-ik század államhatalmi szervezete a socialis állam 
nagy feladatainak teljesítése elől el nem zárkózhatik, bármily 
nehézségek leküzdésével kapcsolatos is ezen socialis missio 
teljesítése, és mindent el kell követnie, hogy e téren mielőbb 
eredményt érjen el. 

Kiss  Mihály. 

 




