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A lakhatási igazságosságért folytatott küzdelem
egy interszekcionális és balodali ügy. A megfelelő lakhatás hiányát, a szegénységet, a városokban megfigyelhető társadalmi kirekesztést, illetve az ezekkel
járó elnyomást megtapasztaló emberek nem pusztán
társadalmi osztályuk alapján vannak elnyomva. 2021
Romániájában az elnyomás több forrásból ered, és a
mi küzdelmünk figyelembe veszi ezen elnyomások
metszeteit. Kéz a kézben és a szolidaritás szellemében
harcolunk közösen más csoportokkal és mozgalmakkal, akik a túlélésért küzdenek a mostani idők vad és
világjárványos kapitalizmusában.
Az idei tavaszt a tüntetések jellemzik, akciók, szövetségek, jelszavak és a szolidaritás. A szakszervezetek
már januártól hevesen tiltakoztak társadalmi igazságosságot követelve. A követeléseik között szerepelt egy
„országos szociális lakás-építési program az alacsony
jövedelmű munkavállalók számára”. A tüntetések pedig
februárban is folytatódtak. Mivel ezek Bukarestben
összpontosultak, Kolozsvárról szolidaritásunkat fejeztük ki, és folytattuk a köztisztasági dolgozók önszerveződésének támogatását. Márciusban csatlakoztunk
egy, a Hója erdőt a vad ingatlanfejlesztéstől megóvni
kívánó felvonuláshoz, arra rámutatva, hogy az ökológiai
küzdelmek és a mi ügyünk keresztezik egymást.
Március 8. a transznacionális feminista követelések
hangsúlyozásának dátuma. Idén elvtársaink transznacionális szintű „nélkülözhetetlen sztrájkot” hirdettek
március 8-ra. Követeléseik közt szerepelt a „biztonságos
és jobb lakhatás”, illetve „a családon belüli erőszakot

elszenvedett személyek azonnali átköltöztetése”. Az
utcára is kimentünk, és március 8-án csatlakoztunk a
kolozsvári prefektusi hivatal előtt szervezett „ha egy
elvesz, mind fellázadunk” jelszavú flashmobhoz. A lakhatási igazságosságért, méltányos életkörülményekért és a nők elleni elnyomás és erőszak megszüntetéséért szólaltunk fel. A feminista akcióhét többi
eseményéről hírrovatunkban számolunk be.
Márciusban szervezett fő eseményünk a lakhatási jog
nemzetközi napja volt, amelyről jelen lapszámunkban
részletesen beszámolunk. Ahogy a világjárvány idején
ezelőtt is, úgy döntöttünk, hogy összekapcsoljuk az internetes propagandát az utcai akcióval. Az eredmény
különféle taktikák egész arzenálja, melyek felerősítették hangunkat a profitorientált ingatlanfejlesztéssel
szemben.
A mi küzdelmünk mindig is szoros összhangban állt
és szolidáris volt más mozgalmakkal, amelyekből talán
több is az egyesek által „identitárius baloldalnak” nevezett kategóriába esik. Az efféle címkék és rangsorolások
aközött, hogy mi számít igazi baloldali mozgalomnak, és
mi nem, azonban nem tesznek mást, mint gyengítik a
hatást, amit közösen elérhetnénk. Arról nem is beszélve,
amikor nem ismerik el a rendszer által elnyomott egyes
csoportok és személyek tapasztalatait, pedig az általuk
tanúsított ellenállás létfontosságú túlélésük érdekében. Ezek az emberek nem csak munkások: romák, menekültek, szexmunkások, hajléktalanok, leszbikusok,
melegek, biszexuálisok és transzneműek, bármilyen
fogyatékossággal élő személyek, olyan emberek akik

nap mint nap szembeszegülnek a rendszerrel, amely el
akarja tüntetni őket, kitoloncolni, elnyomni, megölni.
Mindezen személyekkel a lakhatási igazságosság lapja
nyíltan kifejezi szolidaritását!
Manuel Mireanu
Fordította Ugron Nóra
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Nézőpont a Kolozsvárt és metropoliszövezetét érintő
lakhatási stratégia kidolgozásáról
2020 januárjában Kolozsvár polgármesteri hivatala
szerződést kötött a Román Nemzeti Bankkal a Kolozsvár metropolisz övezetének bővítéséréről szóló
stratégia (2021–2030) bővítése érdekében, amely a
lakhatási stratégiáról is magában foglal egy fejezetet.
2021 februárjában mi is részt vettünk három tematikus műhelyen, amelyek keretén belül – többek
között – az alábbi gondolatokat hangsúlyoztuk, arra
szítva, hogy közülük valamelyiket bekerül majd a
lakhatási stratégiába:
Műhely a marginalizált közösségek lakhatásáért
- A marginalizált közösségek lakhatáshoz való hozzáférését egy, a szociális lakásalap növelésének általános tervezetén belül kell kezelni – ezt a szempontot az utóbbi években elhanyagolták, annak ellenére,
hogy a helyi tanács 2014–2020-ra szóló stratégiája
már említést tesz erről (ZÉRÓ szociális lakást hoztak
létre a 2015–2020 közötti periódusban)
- Az állami tulajdonban levő adekvát és hozzáférhető lakhatás a szociális inklúzió eszköze, ugyanakkor
eszköz minden olyan társadalmi réteg számára, ahol a
jövedelemből nem tudnak lakást bérelni vagy vásárolni a piacon (a lakhatási törvénynek megfelelően az
átlagjövedelem alatt kereső személyek)
- A város szociális lakásainak azonosítására és
megoldására van szükség annak érdekében, hogy
elkerüljük a szociális lakást kérelmezők éves versenyének állandósítását, valamint szociális lakásokat
biztoshíthassunk az első kérést követő 2 éven belül,
elkerülve a több tíz évig tartó várakozást
- Kolozsváron nincsenek olyan informális lakózónák, melyekben a lakhatási körülmények és
környezeti feltételek megfelelőek volnának, ezért
amikor ezek legalizálásának lehetetlenségéről dönt
a város, egyúttal az alternatív szociális lakások biztosításáról (a szabályozás által előírt kategóriába
eső személyek számára, a minimálbér alatt keresők
számára) is döntsön
- A marginalizált személyek és/vagy kiszolgáltatott
csoportok megfelelő lakhatásának biztosítása érdekében a kilakoltatások megelőzésére van szükség az
egyes esetekre szabott intézkedések révén

- A szociális lakások több társadalmi réteg számára
kínálnak megoldást, a tervnek, amely ezek számának növelésére vonatkozik, azonosítania kell ezek
az igényeket lokális szinten
Műhely a lakhatás értékláncáról
- Az ingatlanfejlesztők által létrehozott lakások
ára nem csupán a telek, a termelési eszközök és a
munkaerő költségeit tartalmazza (amint azt sugallni
próbálják nekünk), hanem a profitot is, szabályozás
hiányában ez utóbbi komponens felelős a hatalmas
lakásárakért Kolozsváron
- A lakások ára nem egyszerűen a kereslet-kínálat
eredménye, hiszen Kolozsváron néhány éve a lakáspiac magában foglalja a lakások építéséből és/
vagy a velük való kereskedelemből származó profit
„keresletét” is
- Az ingatlanfejlesztők azt állítják, hogy a banki
hitelek elkerülése érdekében folyamodnak a lakások
eladásához a projektfázisban (a hitel odaítélésekor
a bankok azt kérik tőlük, hogy bizonyítsák be, hogy
rendelkeznek az adott földterülettel, és van építkezési engedélyük); ez a megoldás minden felelősséget és
kockázatot a vásárlókra hárít, biztosíva a befektetők
nyereségét minden kockázatos szituációban
- Egy más üzleti modellre van szükség, amely megosztja a kockázatokat azok között, akik profitálnak az
építkezésből/kereskedésből/spekulációkból, és azok
között, akik azért vásárolnak lakást, mert szükségük
van rá, hogy benne éljenek
- A városregeneráció és az épületek energiahatékonysága növelni fogja a lakhatási költségeket, ezért
ezeket a beavatkozásokat ki kell egészítenünk az
árakat szabályozó intézkedésekkel
- A szociális lakásalap bővítése nem vonja maga után
a lakások minőségének csökkenését
- Egy 10 éves stratégiáról lévén szó, a szociális lakásalap bővítéséről szóló terveknek ambíciózusnak
kell lenniük
- A Világbank javasolhatja Kolozsvár polgármesteri
hivatalának, de még a román kormánynak is, hogy ez
utóbbi támogassa olyan alapok felvételét a nemzeti
gazdaságélénkítési tervbe, amelyek a szociális la-

kásállomány növelését szolgálják, tiszteletben tartva az energiahatékonysági követelményeket, és a
lakáspolitika kapcsolódó reformjai megvalósításának
szükségességét
A 3. műhely: Várostervezés a metropolisz övezetbeli
lakásokért
- Locuirea în Cluj-Napoca/Lakhatás Kolozsváron
című tanulmányunkban többek között azt mutattuk
meg, melyek voltak a város és a metropolisz övezet fő
térbeli tendenciái 1990 után, valamint rámutattunk
arra, hogy a válság és a megszorítások időszakában az
ingatlanfejlesztés túlélési lehetőséget talált a város
körüli községekben történő beruházásokban
- A beszélgetés számos résztvevője kiemelte, hogy a
lakhatási problémák (fojtogató urbanisztika, magas
árak, mobilitási problémák) az ingatlanfejlesztők logikájában gyökereznek, ami szerint ott kell befektetni,
ahol nagyobb a profit, és kihasználják a törvénykezés
és várostervezés hiányosságait, például azt, hogy az
állam kivonult a lakhatás területéről, a piacra hagyva
a lakásállomány bővítését, valamint a várostervezés
privatizációját vagy a megfelelő várostervezés hiányát
- A fentiekből kiindulva olyan következtetéseket
kell levonnunk, amelyek megjelölik azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek a felsorolt problémák
kiváltó okaira hatnak: a lakáspiac szabályozása; az
állami lakástermelés rehabilitációja; a neoliberális
paradigma megváltoztatása a várostervezést illetően;
annak az előfeltevésnek az átgondolása, miszerint a
piac megoldja a lakhatási válságot
- A lakáspolitika megváltoztatásának strukturális lehetősége az, hogy a magánvállalkozásoknak a
gazdaság megmentése érdekében kiosztott állami
támogatások megváltoztatják az állam és a piac kapcsolatáról való gondolkodást; hogyha az állami beavatkozás indokolt ebben az esetben, az államnak a
lakások termelésében való közvetlen szerepvállalásának is indokoltnak kellene lennie.
Vincze Enikő
Fordította: Anghel Anna

A rendőri zaklatás újabb epizódja Pataréten
Ma reggel 10-11 körül sintérekkel érkezett meg
hozzánk, a Cantonului utcába a helyi rendőrség.
Összeszedtek néhány kutyát, és el akartak indulni,
habár még lett volna hely két kutyának náluk. Sőt,
volt néhány agresszív kutya a környéken. Az emberek ragaszkodtak hozzá, hogy még vigyenek el a
kutyákból, közbelépett egy úr a helyi rendőrségtől.
Egy szomszéd nő elmondta neki, hogy az otthagyott
kutyák közül az egyik nagyon agresszív, decemberben meg is harapta a gyerekét a lábán és a fején.
A rendőr ekkor megkérdezte, hogy mit keresnek
a gyerekek az utcán, amikor a házban lenne a helyük, az online órákon. Amikor azt mondtam neki,
hogy vannak itt olyan gyerekek, akiknek semmilyen eszközük nincs ahhoz, hogy hozzáférjenek
az online órákhoz, azt mondta, hogy biztos kaptak
eszközöket, és aztán zálogba adták őket (mintha
házról házra járt volna, annyira biztos volt benne).
Én a speciális iskoláról beszéltem, ő pedig a Traian
Dârjanról, és sehogy sem akarta megérteni, hogy
vannak gyerekek, akik nem kaptak táblagépet. És
hogy tovább sértegessen minket, elkezdte mondani,
hogy mindannyian szociális segélyt kapunk. Sértve
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éreztem magam, mert sosem kaptam szociális segélyt, sem én, sem a párom, mindketten dolgozunk,
nem segélyen élünk. És ez nem csak kettőnkre igaz,
az itteni emberek nagyrésze dolgozik. Mindig ilyen

címkéket aggatnak a pataréti romákra.
Maria Stoica - Január 12
Fordította: Anghel Anna

Cărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021

NÉHÁNY SZÓ KOLOZSVÁR KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Emil Boc polgármester előterjesztése nyomán, különös
tekintettel a lakhatási költségvetésre)1
1

actualdecluj.ro/bugetul-de-investitii-pe-2021-e-aproape-egal-cu-cel-de-functionare-la-primaria-cluj-orasul-mizeaza-pe-mai-multi-bani-decat-in-2020-peste-433-de-milioane-de-euro-cresterea-venind-si-datorita-banilor/

forrás: actualdecluj.ro
A Kolozsvári önkormányzat 2020.03.31-i költségvetésében azt láthatjuk, hogy abban az évben a "lakhatás,
közszolgáltatások és közfejlesztés" címszavak alá sorolt
kiadások 231.870.000 lejt tettek ki.
A közleményhez csatolt ábra azt mutatja, hogy 2021ben a "lakhatás, közszolgáltatások és közfejlesztés" tétel
a teljes fejlesztési költségvetés (1,043,877,576 lej) 22,8%
- át teszi ki, azaz 238,004,087 lejt.
Tehát csupán körülbelül hatmillió lejjel több ráfordítást
jelent ez idén mint 2020-ban. Ez azt jelenti, hogy az erre
a tételre szánt ráfordítások csupán 2,6% - al nőttek, tekintetbe véve, hogy a 2021-es költségvetés 22% - al nőtt,
ráadásul a 2021-es fejlesztési költségvetés 45,27% - kal
több, mint 2020-ban.
Ez azt jelenti, hogy a lakhatási költségvetés továbbra is
elhanyagolt, bár a fenti ábra azt sugallja, hogy a fejlesztési
alap második legfontosabb tétele a "lakhatás, közszolgáltatások és közfejlesztés" - ezzel szemben az elmúlt
hónapok nyilvános vitái során a lakhatás és szociális
lakáspolitika megváltoztatásának fontossága többször
kihangsúlyozódott.
Továbbá, az ebben a formátumban publikált költségvetésből, a korábbi évekhez hasonlóan idén sem derül ki,
hogy a "lakhatás, közszolgáltatások és közfejlesztés" tételből mennyi fordítódik a szociális lakásalap növelésére,
a meglévő alap felújítási, karbantartási vagy feljavítási
munkálataira, vagy a város lakásállományának egyéb
költségeire.
A lebontott kiadások átláthatóságának hiánya, valamint az el nem költött összegek átcsoportosításának szabadelvű nyomon követése gyanakvást vet fel a
közpénzek és a köztulajdon megfelelő kezelésével kapcsolatban ezen a területen. A szociális lakást igénylők
évről évre aggodalommal veszik tudomásul, hogy bár
erre a célra elkülönítésre kerültek összegek, a város
szociálislakás-állománya nem nőtt, éppen ellenkezőleg,
csökken (az ingatlanok értékesítése vagy azok állami
lakásállományból eltávolítása miatt).
Apolgármestertegnapi,a2021-eskiemeltberuházásokra vonatkozó listájáról a lakhatás tekintetében csak a
következő felületesen és pontatlanul meghatározott
célokat említette:

és azóta folyó projekt költségvetéséhez tartozik, amint
azt a tavaly publikált, csatolt táblázatunk mutatja). Ezzel
párhuzamosan kiemelnénk, hogy a 12 éve folyó Segesvár utcai szociális lakások felújítását célzó projekt teljesen eltűnt - vajon miért? És, ha ez a projekt valamilyen,
esetleg megalapozott okból, nem megvalósítható, akkor
feltevődik a kérdés, miért nem gondolkodtak annyi éven
át egy olyan sikertelen projekt alternatíváján, amelyet
2021-ben kellett volna befejezni, a 2014-2020-as stratégiai periódus végén, egy olyan helyzetben amikor az utóbbi öt évben egyáltalán nem létesültek szociális lakások?
∆ A piacról való szociálislakás-beszerzés (anélkül, hogy
bármilyen tervezetet közöltek volna azok számáról, esetleg azon lépésekről, amelyek a folyamatot hatékonyabbá
tennék az elmúlt évek eljárásainál - amelyek eredményeképpen három szociális lakással gazdagodott a város).

Általánosságban kijelenthető, hogy a városi tanács, és
a Világbank korábbi hónapokban lefolyt, a 2021-2030-as
periódus lakhatási stratégiájához kapcsolódó egyeztetéseihez képest, amikor elhangzott, hogy a szociális lakások
prioritást élveznek a következő évtizedben, negatív előjelnek tekinthető hogy a 2021-ez év fő prioritásainak
kijelölésekor nem különítettek el keretet a lakhatásra
annak ellenére, hogy más szegmensek esetén - mint
a mobilitás, a zöldterületek, az oktatás, az egészségügy, valamint a digitalizálás esetén ez megtörtént.
Sőt, arra számítottunk volna, hogy a Városháza és a
Világbank szakértői csoportja 2021-re elkészíti a lakhatási intézkedések tervét, amely megjelölte volna a
tervezett stratégia gyakorlatba ültetésének kezdetét,
és amely stratégia kidolgozása önmagában is jelentős
közpénzekből finanszírozott befektetés volt.
Vincze Enikő
Forrás: a szerző
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

∆ A magánbérleti díjakra szociális hátrány esetén való
támogatását (anélkül, hogy létezne tervezet a támogatásra szorulók számáról, vagy az elmúlt éveknél megfelelőbb megvalósítási intézkedések lennének tervben
- amelyek hiányában a program nem hozta meg az elvárt
eredményeket).

A PNL helyi vezetése által tett ígéretek annak a 400 embernek, akik szociális
lakást igényeltek: nyújtsák be kéréseiket jövőre is!
Segesvár utca 21 (2008 — 2020)
- 2008: Egy ANL-háztömb létrehozását megelőző lépések kezdete

Gyimesi utca (2010 – 2020)
- 2010, Sorin Apostu ideiglenes polgármester jelentése: az ANL

- 2008 — 2009: (A technikai dokumenеtáció kiértékelése

program révén ezen a területen felépített létesítmény 24 szociális

- 2010: Az 592/02.06.2010-es építkezési engedély jóváhagyása

lakást biztosít majd fiatalok számára

- 2016, a PNL és Boc közös választási kampánya: a polgármesteri

- 2012, Radu Moisin ideiglenes polgármester nyilatkozata: a már

hivatal egy 56 szociális lakásból álló projektbe kezdett, helyi költség-

befejezett ANL-lakásokat el kell adni, hogy finanszírozni lehessen a

vetésből

Segesvár utcai és Gyimesi utcai szociális lakások felépítését

- 2020, a PNL és Boc közös választási kampánya: a szociális la-

- 2016, Emil Boc polgármester nyilatkozata: a Gyimesi utcai

kások felépítését célzó projekt a helyszíni parkolás megszervezésé-

projekt licitje jó ütemben halad, és szeptember 1-je körül várhatóan

nek tekintetében újratervezés alatt áll

befejeződik
- 2019, Emil Boc polgármester biztosít arról, hogy a 12 szociális
lakás felépítése befejeződik 2019-ben
- 2020, június: Emil Boc polgármester bejelenti, hogy a munkálatok kicsit késnek, de 2020 végére várhatóan befejeződnek

∆ A Gyimesi utcán található lakások befejezése (nota
bene, ez körülbelül 12 lakás, egy 2010-ben megpályázott

- 2020, a PNL és Boc közös választási kampánya: a 12 lakás jelenleg 83%-a készült el, október 31.-én átadhatóak lesznek
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Március 22.és 28. között a European Action Coalition által szervezett Housing Action Day (Lakhatási Akciónap) keretében szerveztünk tiltakozássorozatot. Egy hétig folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy "a profitcélú ingatlanfejlesztés megfojt minket!” A következőkben bemutatunk párat ezen
tiltakozások közül. Az első, legnagyobb elérésű tiltakozás egy sor ilyen fojtogató ingatlanprojektektet leíró posztból állt. Az egyhetes akció végén
szimbolikusan odaítéltük a "Legborzalmasabb Ingatlan Díjat".

1

Az ingatlan-üzletág nemcsak lakhatásra kijelölt, hanem kereskedelmi célú ingatlanokat és irodahelyiségeket is magában foglal. Sokan ezek közül a jól ismert,
rendkívül jövedelmező tranzakciók egész során mentek keresztül, és minden bizonnyal továbbra is a befektetések és a tőkefelhalmozás kiváltságos területei
lesznek. Nagyon világos példái annak, ahogy a városi
tér pénzügyi objektummá és nyereségforrássá válik.
A profitcélú ingatlanfejlesztés megfojt minket című
akciónkkal látványosan sok teret foglaló irodaházakra kívántuk felhívni a figyelmet.
Ilyen a Tordai úti, építés alatt álló irodaház is: az
ingatlan kedvezményezettje/tulajdonosa a Marina
Properties Construct KFT; koncepciója a SQM Architecture KFT-hez tartozik; tervezője a Transform KFT.
Ezzel párhuzamosan a Marina Properties a Brâncusi utcai, Arobs Business Centre számára létrehozott
Office irodaépület ingatlanfejlesztőjeként is ismert,

amelynek kivitelezője a Arhimar Serv KFT. Az Arobs
Business Centre egy 2018-ban bejegyzett, ingatlanok
kiadásával és kiadásközvetítéssel foglalkozó cég.
Ami a Marina Properties-t illeti, a társaságot 2014ben alapította Alexandru Viorel Marina, aki a 2000-es
évek közepén, az ingatlanpiaci fellendülés időszakában tért vissza az USA-ból, a román ingatlantulajdonosok veleszületett természetéről felrebbent
pletykák nyomán. 2019-ben az MP KFT több mint 1, 6
millió euró értékben bonyolított üzleteket, de a bejelentett nettó nyereség csak 126 ezer euró körüli volt.
Egészen a közelmúltig Kolozsváron a Marina Properties jelentős mennyiségű ingatlanra tett szert, ilyenek az Anton Pann utca és a Vasutasok Parkjának
találkozásánál található lakóingatlanok, de Románia
más településein is terjeszkedtek. Az Anton Pann utca
és a Vasutasok Parkjának találkozásánál található
épület egyike azon beruházásoknak, amelyek döntő
szerepet játszanak a Vágóhíd Tér körüli városszer-

kezet átstrukturálásában, kihasználva a Vasutasok
Parkjának állami pénzből történt felújítását.

2

A Petőfi (Avram Iancu) utca 23-25.
(2S+D+P+2E + 2m) alatt épülő szálloda sok vitát váltott ki, valószínűleg a
projekt 2009-es kezdete óta, egészen
a közelmúltig, 2021. február-márciusáig.
A Civil Kolozsvár (Clujul Civic) platformon több
tucat ember fogalmazott meg kritikát, amely a kolozsvári várostervezéshez kapcsolódó további elégedetlenségek kifejeződéséhez vezetett. Vagy, ahogy
Declic az egyik legutóbbi petíciójában említette,
nevezhetjük ingatlanmaffia kritikáinak.
Az ingatlanon megjelenő jelenlegi panel olyan
munkálatokra utal, mint a homlokzat 1218-as
számú, 2015 október 15-én kiadott építési engedély alapján történő módosítása.
Egyesek számára az épület egyszerűen építészeti

1 - A Marina Properties Construct KFT ingatlanja a Tordai úton
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borzadály. Mások számára ez egy példa a kolozsvári városháza (amely felelős Kolozsvár történelmi
központja településrendezési tervének hiányáért)
és az Országos Műemlékvédelmi Bizottság közötti
cinkosságra, de a bírósági eljárás visszásságára is
rámutat, amely eljárás az összes Nemzeti Bizottság, a történelmi emlékek, hanem a bíróság, amely
elutasította a bíróságon a városháza ellen indított
összes keresetet.
Az építkezés tulajdonosa a Pritax Invest KFT,
egy 1995-ben Kolozsváron gépjármű-üzemanyag
értékesítés céljából bejegyzett kereskedelmi társaság. Ezt követően a vállalat a szállodaiparban vált
aktívvá, a lengyel Orbis társasággal, a francia Accor
Hotels szállodacsoport kelet-európai stratégiai
partnerével eygüttműködve. Így jött létre többek
között a Hotel Golden Tulip Ana Dome Cluj szálloda,
a Csillagvizsgáló utcán (str. Observatorului), de két
szebeni szálloda is. 2017-ben a Pritax Invest KFT
forgalma 6,8 millió euró volt, nettó nyeresége 2,1
millió euró.
Ezek az események tágabban egy Romániában
általános jelenség részei, amikoris a román vállalkozók különböző üzleti befektetéseikből termelt
profitot ingatlanokba fektetik. Ez a gyakorlat a
Platinia ingatlanhálózat esetében is megfigyelhető,
amely egy máramarosi köztisztaságban vállalkozó
üzletember projektje.
Ezért érvelünk úgy: a kaotikus urbanizmust nem
csak az urbanisztikai rendelkezések oldják meg.
Ahhoz, hogy az elmúlt évtizedek gyakorlatai, amelyek ma ezekkel az ingatlanmonstrumokkal szembesítenek gyökeresen megváltozzanak, arra van
szükség, hogy az urbanisztika a közérdeket szolgálja, és jelentős megszorításokra pénzügyi-költségvetési rendeletek terén.

2 - A Petőfi (Avram Iancu) utcai szálloda
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A Vista Gallery Apartments weboldalán, amelynek kedvezményezettje és
építője a Napoca építkezési társaság
(Societatea de Construcții Napoca
SA), a következő felhívást olvashatjuk: "Mi lehet
kellemesebb, mint Kolozsvár legélénkebb részén
élni, miközben otthonának teraszán élvezheti
kávéját, és megcsodálhatja a városi kilátást? Új
lakásának irigylésre méltó panorámája romantikát és presztízst kölcsönöz társadalmi életének!
Válassza hogy a vágyainak él!", https://www.vistagalleryapartments.ro/.”
A lakhatási fantázia mögött egy építőipari társaság áll, amelyet 1991-ben alapítottak a Construcții Montaj Cluj tröszt feloszlatása után, amely egy
60 éves múltra visszatekintő állami tulajdonú
vállalkozás volt a maga idejében. Az SCC Napoca
SA portfóliója magában foglalja a kolozsvári Avram
Iancu nemzetközi repülőtér kifutópályájának meghosszabbítását, valamint a Kolozsvári Hulladékgazdálkodási Központ tervezetét is.
A sajtóban olvastam, hogy 2017-ben a cégnek 58
millió lej üzleti tforgalma volt, mindössze 0,1 millió
lejnyi nyereséggel. Jelenleg az SCC Napoca weboldala nem elérhető. És a törökvágási ingatlanra kifüggesztett informatív panó egy 2018 áprilisában
megkapott engedély munkálatait részletezi - amely
engedélyt egy komoly földcsuszamlásoknak kitett
terepre adtak meg. Ennek ellenére a 30 egyszobás
lakásból 6, a 18 kétszobás apartmannból 12, és a 14
3-4 szobás lakás közül 6 került már értékesítésre.
De nyilvánvaló, hogy még most sem él senki ebben
az épületben. Az üresen álló ingatlan lakótereit négyzetméterenkénti 2000 eurós áron értékesítették
még a projektidőszakban. Mi történt a vásárlók
pénzével, amikor 2019 márciusában a Társaság
több fizetésképtelenné válás elkerülését célzó
eljárást jelentett be a Kolozsvári Vagyonkezelő
társaságon keresztül?
Akárhogyis, jó tudni, hogy a Napoca Construcți

3 - A törökvágási ingatlan
Ioan Bene üzleti birodalmának része volt, aki többek között az Unirea ipari platform tulajdonosa is,
egy időben pedig a Napocamin cég és a Continental

Hotel tulajdonosa. Börtönbüntetésre ítélték, de
nem adták ki Olaszországból, ahol otthona és cége
van. Ma a Napoca Construcții többségi tulajdonosa
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az IT Transilvania Invest. 2021 januárjában a Napoca Építőipari vállalat részvényeinek piaci értéke
mintegy 34 millió lej volt.
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A 95 méter magas, 25 emeletes és
ötemeletes parkolóval rendelkező
épület a kolozsvári Fenesi út 139
alatt nemcsak a legmagasabb lakóingatlanok versenyének győzteseként kerül
értékesítésre Romániában. Ez a fogyasztói tárgy
létre is hozza az ideális fogyasztót, aki "büszkén
tekint a Nyugatra": a kapitalista verseny pénzügyi
és szimbolikus nyertesét: "kozmopolita szellemű
városi kalandor, aki emblematikus helyet keres,
tele innovációkkal" (idézetek a West City Tower
weboldaláról).
Már hozzászoktunk a befektetők reklámszövegeihez, amely olyan üzeneteket közvetít, mintha
nem is lenne szükségünk pénzre, mintha csak arra
lenne szükség, hogy a legjobb helyeken akarjunk
élni, csupáncsak a magasságok szeretetére, hogy
innovatívak legyünk, hogy "más szemmel nézzünk
a bővülő Kolozsvárra". Ezen üzenetek másik oldala
az az állítás, hogy azok, akik nem érnek el ilyen
magasságokba, földhöz kötöttek, az új, versenyképes ember szégyenletes gesztusainak vannak
kitéve, olyanok, akik az élelmiszer, a bérleti díj,
a rezsi, esetleg a gyógyszerek kifizetésére költik
bevételeiket, tudniillik egy letűnt "kommunista
rezsim" hátramaradt foglyai, akik nem érdemlik
meg, hogy ebben az ingatlanfejlesztőket vonzó
városban éljenek.
Az Imperial Development 2007-ben indította el a
projektet, amely 2008 áprilisában a projekttől való
eltérési engedélyt kapott a Kolozsvári városi Tanácstól, amely emiatt módosította a városrendezési
tervben szereplő ingatlanmagassági megkötéseket.
A 2007-ben alapított vállalat, amint azt a romániai
vállalatok weboldalán olvashatjuk, országos első
helyet foglalt el a romániai villamosenergia-termelés területén.
A West City Tower projekt egyike volt a Kolozsvár
válság előtti ingatlanpiaci fellendülésével összefüggésben kidolgozott főbb építési tervezeteknek.
Azóta tiltakozásokat váltott ki, sajnos sikertelenül,
a környéken élő régi 10 emeletes blokkok lakosai
részéről. Aztán az építkezés leállt. Radu Vlas üzletember 2012-ben vette át a céget, a 2773 négyzetméteres telek tulajdonosa lett, ahogy a projekt,
a tanulmányok és a kapcsolódó óvásoké is. Vlas
az Alpha TV tulajdonosa, és a Széchenyi-téri Leul
(Oroszlán) komplexumnak, valamint a Rasimo társaságnak, amely 2011-ig irányította a Kolozsvári
zöldterületek adminisztrációját. Az átvétel idején
kijelentette: "Meg akarjuk csinálni ezt a projektet,
dolgozni akarunk. Nehéz arról tudósítani, hogy mi

4 - A Fenesi úti ingatlan
történik ma a piacon, de ez egy olyan projekt, amely
három évig tart, amely idő alatt a piac is változni fog.
Mi a magasságra fogadunk: a panoráma keresett
érték.” Azok, akik sok pénzt birtokolnak (már nem
is kérdezzük, hogy hogyan tettek szert rá), megengedhetik maguknak, hogy különböző üzletekbe
fektessenek, beleértve az ingatlanüzleteket, és
hogy megvárják a beruházásnak kedvező gazdasági
körülményeket, hogy az profitot termelhessen.
Ami az árakat illeti, 2021. január-februárban,
a beruházás Facebook oldalán ezt a szöveget ol-

vashattuk: "a 6. emelettől kezdődően apartmannok
állnak rendelkezésre. Emelettől, fevéstől és a lakótér nagyságától függően változik az apartmannok ára. A személyre szabott árajánlatokért kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot.”
A West City Tower tulajdonosai világosan megmondják nekünk, hogy mit jelent egy várost és lakhatását pénzügyi befektetés tárgyává alakítani,
vagy mit jelent az ingatlan profit céljából történő
fejlesztése: "Miért fektessen be Kolozsváron? Egy
élénk, multikulturális város, gazdag történelemmel
és kultúrával! Egy város, amely minden nap és minden évszakban csodálkozásra késztet! Fektessen
Kolozsvárba! Fektessen be a West City Tower-be!”
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5 - A Gyimesi utcai szociális lakások
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Ennek a képnek két története van: két
beruházás, egy magán- és egy állami,
egyetlen telken, csupán néhány méterre a vasúttól. Örvendetes, hogy
a két háztömb közelsége a szociális és magánlakások térbeli összekapcsolódása is érzékelhető.
Ami ebben a történetben zavaró elsősorban, az az,
hogy a Városháza halogatta a 2010-es szociálislakás-építést, a tervezett lakások számát felére
csökkentve, amikor a közelben még mindig volt
építkezésre alkalmas terület. És az a kérdés is feltevődik, hogy hogyan biztosítják majd a zajszennyezés
csökkenését a zónában.
A még építés alatt álló, 12 szociális lakással rendelkező épületet a Kolozsvári Városháza építi egy
740 négyzetméteres telken. A projekt hosszú története több mint 10 évet foglal magában: talán tudja
Cărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021

valaki, miért késett annyit a beruházás 2021 után
is, amikor a Városháza visszalépett az ANL-lakások
építésétől (mert a Nemzeti Lakásügynökség valószínűleg nem utalta az ígért összeget), és úgy
döntött, hogy csak 12 szociális lakást épít ugyanazon a telken. 2016-ban Emil Boc polgármester
nyilatkozata szerint a szociális lakásokra vonatkozó pályázati eljárás a tervezet szerint haladt, és
szeptember 1-jéig elkészült volna. A válság utáni
szakasz ígéretes volt, de a város költségvetése az
elmúlt 5 évben sajnos nem hozott előrelépéseket
a szociális lakások állományát illetően.
2019-ben a polgármester biztosított minket, hogy
a 12 lakással rendelkező szociális lakhatási projekt
abban az évben befejeződik, ugyanezt nyilatkozta
2020-ra vonatkozóan is. Aztán 2020-ban megtudtuk,
hogy a leszerződött cég, az SC Ceconi KFT nem tudja
elvégezni a munkát, pénzügyi problémái vannak, a
Városháza szankciókkal fenyegeti.
Most, a 2021-es, több mint 400 millió eurós költségvetésben a Kolozsvári Városháza ismét felhozza
az Gyimesi utcai 12 szociális lakás létrehozására
elkülönített forrásokat.
Hol vannak a 10 év során elkülönített források?
A 400 szociális lakásra pályázó évente hallja,
hogy a Gyimesi utcai beruházások folyamatban
vannak, így évente értesül arról is, hogy a lakások
még mindig nem kerültek elosztásra, többszáz
ember maradt a várólistán, vannak, akik húsz éve
várnak.
A képen egy privát, építés alatt álló tömbházat
is láthatunk a Traian Vuia út 2 alatt, amely egy
2020 áprilisában bentyújtott kérelemre válaszul
2020 júniusában kiadottt engedély alapján épül.
A pályázatot azonban 2018-ban írták. Az ingatlan
alagsorból, földszintből és két emeletből áll, és 30
apartmannt foglal magában. Tulajdonosa a Gighibanda KFT, amely 2019-ben nulla alkalmazottal
több mint 9,5 millió euró forgalmat ért el, nettó
nyeresége pedig közel 2, 5 millió euró volt.
A céget 2005-ben alapították, ingatlanfejlesztési
céllal, Kolozsváron és Fenesen építkezett. 20102012 között nulla forgalmat bonyolított, majd a
pénzügyi válság után lassan talpra állt. A cég tulajdonosai több céggel rendelkeznek, amelyeken
keresztül olyan projekteket véglegesítettek, mint
például a Valley residence Florești, a Bella Vista
lakópark, a Family Park, a Fabricii Panoramic,
vagy a Sun Garden lakópark (az Európa negyed
közelében, Kolozsvár egyik leginkább áhított szomszédságában, ahol a négyzetméterenkénti ár eléri
a 2500 eurót).
A Korterről megtudtuk, hogy a Gyimesi utca /
Traian Vuia út 2. alatti, a Hidden Residence nevű
ingatlan lakásai négyzetméterenkénti ÁFA nélküli
1470 euró értékben vásárolhatóak meg a Cluj Rezidențial cégtől, a SC Gighibanda KFT egy másik
vállalkozásától.
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A képen a SDC Ingatlanok (SCD Imobiliare / SCD Properties) tulajdonosát,
Stefan Berciut láthatjuk, aki a Külügyminisztérium weboldalán Burgundia tiszteletbeli konzuljaként szerepel, de a Property Forumon is, ahol a Dél-Kelet Európa legfontosabb
ingatlanpiaci híreivel találkozhatunk. Az SDC Properties emblémái mindenhol megtalálhatóak Kolozsváron, a központban és a negyedekben, amint azt
a bejegyzéshez csatolt térkép is mutatja, amelyet a
2010-ben alapított cég honlapjáról lett letöltve. Azt
olvastam Berciuról, aki a helyi ingatlanfejlesztők
krémjébe tartozik, hogy már 2017-ben több mint
1200 lakást épített fel Kolozsváron, és több mint
1000 további lakás előkészítésén dolgozik.
A képen az A, B, C és D szegmensekből álló ingatlankomplexum egy része látható, amely egy
átstrukturálást célzó városrendezési terv alapján

6 - Az Anton Pann utcai ingatlan
épült, az Anton Pann utca 12-16 alatt, és amelyet a
Kolozsvári Városi Tanács hagyott jóvá 2016-ban. A
projekt célja az volt, hogy átalakítsa a területet a
városfejlesztési potenciál kiaknázása érdekében. A
tulajdonosok között a SC Carpimez, a SC Mezagro,
a SC Sompan Invest és több magánvállalkozó szerepel, valamint a kedvezményezett SDC Imobiliare.
Egyébként a Someșului utca, a Vágóhíd tér, a Vasutasok parkja és a a Mărăști negyedi környező telkek
a város 2014-es városrendezési tervében "városi
átszervezési területként" jelenik meg: "periferiális
jellegű, szerény építésű ingatlanokkal beépített
lakóterület (...), amelyet az urbánus hanyatlás folyamata jellemez; a terület átstrukturálása azt a célt
szolgálja, hogy vegyes karakterű, központ környéki
területté váljon."
Jó elhelyezkedésű, ezért a vágóhídhoz kapcsolódó
régi húsárugyár területén felépített ingatlanok
olyan korábban sűrűn lakott területekre épültek
fel, amelyeken a szocialista városrendezés meghagyta a régi ingatlanokat, mivel azok felszámolása túl
sok, cserébe tulajdonosoknak kiosztott lakással járt
volna. Az SDC Imobiliare valószínűleg megtartotta a
városrendezési terv által kiszabott magassági megszorításokat, csak a közelében megmaradt néhány
régi házhoz képest tűnik furcsának tűnik, amelyek
jelenlegi lakói valószínűleg eltűnnek hamarosan,
teret engedve az új idők és törekvések ingatlanjainak. Az Anton Pann 12-16 alatt épült ingatlan is megfelel a multi-funkciós normának, kereskedelmi,
eladási vagy kiadási céllal létrehozott helyiségekkel a földszinten (olyan ingatlanügynökségek hirdetéseiben szerepelve, mint a Blitz, a Rems vagy
a Bia Look Imobiliare). A szűk utcában azonban
zsúfoltságot okozott, hozzájárulva így a forgalom
növekedéséhez mind ott, mind a Someșului utcai
új ingatlanok környékén (ezek az ingatlanok a régi
Napochim gyár területén felépült Scala Center, a
City Casa, a Bosch értékesítési központja, vagy az
IT Taco Developments Flacăra gyár vázára felhúzott
ingatlanja) - bővebben 2019-ben írtunk ezekről, a
“Șantier în lucru pentru profit” (Profitcélú építési
terület).
2017-ben az SDC Imobiliare forgalma közel 9,5
millió euró volt, a bejelentett nettó nyereség pedig
több mint 2 millió euró. Ezek a számok 2018-ban
csökkentek, 2019-ben a fejlesztő csak 13 9476
euró nettó nyereséget jelentett be. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vállalat csökkentené
tevékenységét.
Éppen ellenkezőleg, Property Forumon olvastam
egy 2020 decemberében publikált cikket, amely
szerint SDC Imobiliare, 15 000 kolozsvári apartmann létrehozása, valamint számos egyéb kereskedelmi célú, irodai tér átadása után, Románia

egyik legnagyobb ingatlanfejlesztési projektjébe
fog, amely 35 hektáron valósul majd meg, és a Transylvania Smart City néven fog futni, és amelyet
a 2007-es városrendezési terv alapján 2021-ben
terveznek elindítani. Mitöbb, 2021 márciusában,
a Lumea banilor (A pénz világa) platform Berciuval készült interjújából azt is megtudjuk, hogy az
eladásra kínált mini-város első tömbházát már teljesen lefoglalták.
Az igazság az, úgy tűnik, hogy a nagyváros, Kolozsvár okos városa, mindössze 430 millió eurós
költségvetésével elmaradt a tervezett 700 millió
euró értékű intelligens mini-várostól. "Smart să
fii, noroc să ai."
De ha belegondolunk, nem is lehetetlen, hogy
az ember vesz itt egy lakást, és a hátrahagyott kolozsváriaknál gyorsabban jut hozzá egy privát sugárúthoz, elektromos buszokhoz, városi vasúthoz, helikopter-leszállópályához, drónállomáshoz (amely
révén házhoz szállíthatóak csomagok), két tóhoz,
amfiteátrumokhoz, nem is beszélve az apartmannszállóról, hipermarketekről, szupermarketekről,
vagy a biztonsági és felügyeleti rendszerről. Minden lehetséges, mert hitelt a fejlesztőtől magától
vehetünk fel, aki következésképpen pénzügyi
intézményként is működik, és a hitelkérelmező
biztonsága érdekében arról is gondoskodott, hogy
több román és külföldi céggel, valamint küföldi
befektetési alappal társuljon.
Miért Kolozsváron, kérdeznénk? Berciu azt
mondja: "mert nemcsak kínálatot szolgáltatunk
a lakáskeresletnek Kolozsváron, amely Emil Boc
irányítása alatt figyelemre méltó bővülésen átment
város, hanem egy új értelmezését annak, hogy mit
jelent a lakások és a lakhatás jövője.
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A Caracal utca 13-15. szám egyike
azon kevés helyeknek, ahol a Tekton
real Estate KFT, amely a görög Tekton Properties Real Estate céghez
kapcsolódik, építkezésbe fogott Kolozsváron.
Ezutóbbi cég villák és luxusapartmannok egész
sorának vásárlásával, értékesítésével, és bérbe
adásával foglalkozik Görögország egész területén,
de épületmenedzsment-szolgáltatásokat is kínál
más tulajdonosok számára, vagy akár segítséget
az úgynevezett Golden Visa Residence Permit megszerzéséhez, amelyet a görög kormány külföldi
befektetői számára utal ki, amennyiben több mint
250 000 Euró értékben vásárolnak ingatlanokat. A
lakhatás finanszírozásának a korábbihoz képest új
szintje, de "jó úton" járunk.
A Tekton Real Estate céget 2016-ban jegyezték
be városunkban, a válság utáni ingatlanfejlesztésekkel és erőteljes árnövekedéssel jellemezhető
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időszakban. A társaság fő tevékenysége az ingatlanügyletek, olyan tevékenység, amely nulla alkalmazottal folytatható az Alexandru Vaida Voevod
utcai háztömbben. Egyetlen eladás nélkül 2019-ben
nettó 543708 euró profitot termelt a Tekton Real
Estate, és egy újabb háztömb áll előkészítés alatt
Kolozsváron, amely egy kicsit szerényebben néz
ki a fotón láthatónál, a Vasutasok PArkja utca 12
szám alatt.
Így mutatja be vállalkozását a Tekton Real Estate
KFT honlapján:
"A 2016-os évben a város egy központi területében fektettünk be, a kolozsvári Vasutasok Parkja
12. szám alatti telekbe. Célunk az volt, hogy átadjuk
a területet építési engedéllyel adjuk át ügyfelünknek, aki a projektet további fejlesztés céljából
vásárolta meg.”
"Cégünk második kolozsvári projektje a Caracal
utca 13-15. alatt található telken, a vasútállomástól
400 méterre, 1,3 kilométerre a főtértől valósul
meg. Az ingatlankomplexum 49 lakást és 3 kereskedelmi teret kínál eladásra. A projekt partnereinkkel együtt kivitelezett fejlesztésünk alatt áll. A
városközponthoz közeli projekthelyszín jövőbeli
befektetési lehetőséget kínál.”
"2020-ban vásároltunk és építettünk egy ingatlant Görögországban, Pireusz kikötőjének közelében.”
A Caracal utca 13-15. alatti háztömb a Cantemir
Residence név alatt épül, a Dimitrie Cantemir egyetem közelében.
Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy a
Városháza urbanisztikai osztálya 2018-ban építési
engedélyt ad ezen az utcán, a régi házak között, egy
alagsorral-földszint-öt emelet és tetőtér magasságú háztömbnek? Ki gondolta volna, hogy ez lesz a
városi norma ezen a területen, amely, ha egyszer
feltűnik, úgy dominálja a városképet, hogy csak
más, hasonló méretű konstrukciók érezzék magukat "megfelelőnek" a közelében?
Mint sok más beruházás, azt is ígéri, hogy "kielégíti a fiatal közönség igényeit", ezúttal azokét, akik
"közel akarnak élni munkahelyükhöz vagy oktatási
intézményükhöz.” Az építkezést a Coratim Home, A
Coratim üzletközpontot felépítő és bérbe adó cég
hozta létre, de Fenes és Bács számos ipari csarnoka
és lakóegysége köthető hozzájuk, többek között
1400 apartmann a Tordai úti ingatlanjukban, 83
lakóegység Moților komplexumban, 80 a Moș Ion
Roata komplexumban és 100 apartmann a négy
ingatlanból álló Borháncs komplexumban, .
Írtunk már erről a fejlesztőről, mert jó példa egy,
a kolozsváriak által a közeljövőben tapasztalható
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jelenségre, amely nagyon gyakori egyébként az ingatlanpiacon: nemzetközi cégek többezer ingatlant
adnak-vesznek, bérelnek, a globális kapitalizmus
különböző területein, végtelenítve a pénzmozgást,
befektetéseiket egyik helyről a másikra költöztetve. Befektetési alapokkal, bankokkal és spekulatív
alapokkal együtt keselyűalap-módszerrel fektetnek be tartozásokba. Ezek a nemzetközi ingatlantulajdonosok a lakhatás elsőszámú finanszírozói,
amely a profitcélú ingatlanfejlesztés és a városi
tér tőkefelhalmozó céllal való hasznosítására épül
jelenleg. Ez a jelenség, amely nemcsak urbanisztikai, hanem pénzügyi szempontból is ellenőrizetlen,
sőt az állam által támogatott, egyre agresszívebbé
válik régiónkban is.
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A Platinia Bevásárlóközpont a Moților
út 2-6. alatt (körülbelül 300 lakásként
értékesített vagy szállodahelységként
kiadott apartmannal) a kolozsvári ún.
"Platinia közösség" része (amely magában foglalja
a Platinia Lounge Residence-t is, 89 apartmannal
a Constanța utcán, és a Platinia Elite residence-t
86 apartmannal a Dorobanților 33-37 alatt, mindkettőben bérbe adott irodahelyiségekkel). Ennek a
"közösségnek" a tulajdonosa a Vasile Pușcaș tulajdonában lévő Florisal KFT (egy szatmári szennyvíztisztító társaság), amely 2011-ben egy másik céget
is megvásárolt ingatlan-üzletágának fejlesztésére
(is) - a SC Drusal SA-t. A Platinia közösség mellett,
Pușcaș okosan fektette be tőkéjét a város más értékes területeibe is (például az Avram Iancu és a
Pasteur utcákon).
Vasile Rișcaș elmondja nekünk, hogy miért: "ezt a
felvásárlást befektetési céllal hajtottuk végre. Nem
lehet csak úgy jó telket vásárolni a városban, csak,
ha éppen lehetőség adódik rá" (2014). "Mivel ez a
legnagyobb folyamatban lévő projekt Kolozsváron,
egy olyan városban, amely kiváló ingatlancpiaci
kilátásokkal rendelkezik - ez minden bank számára
fontos. Maga a projekt is különleges tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a város központjában
található, ahol mára már az apartmanok több mint
kétharmadát már eladták" (2016).
Egy kis emlékeztető, hogy az ingatlant, amelyről
beszélünk, a kolozsvári 2000 utáni ingatlantőke-áramlás fluxusába helyezendő (túl a rokonsági
kapcsolatokon, amelyek egy időben Vasile Pușcașt
a híres Ioan Rushoz kapcsolták, egy egész üzleti
birodalom tulajdonosához, amely 2011 magában
foglalta a SC Construcții Napoca-t, amelyet majd
egy másik híres üzletember, Ioan Bene vett át):
2011-ben, a DRUSAL SA megvette a Dorobantilor

33 alatt található telket, a Banca Transilvaniától
felvett jelzálog segítségével, hogy egy ingatlankomplexumot építsen oda; a telek az Alianz Țiriac
Biztosításhoz tartozó ASIT Real Estate KFT tulajdonában volt, amely 2007 óta rendelkezett a helyi
tanács engedélyével, amelyet egy övezetrendezési terv 2011-es részletes városrendezési tervével
egészítettek ki, a cég igényeinek megfelelően.
2012-ben a Florisal SA pályázatát kedvezően
bírálta el a Műszaki Területrendezési Bizottság
a Constanța és Ploiești utcák sarkán található 7
emeletes vegyes célú ingatlan felépítéséhez. Az
általános városrendezési terv létrehozói és a szomszédok vitatták ezt az elbírálást, így a végleges
építési terv, amely engedélyt kapott, "csak" egy
hatemeletes irodaházat és két négyemeletes lakóházat tartalmazott. Szemben, a másik sarokban,
2015 óta épült az Imoinvest SA ingatlanja, majd az
Alin Tishe új ingatlanja, amelyet most az NTT Data
bérel, és amelynek vezérigazgatója, az EBS Real
Estate Investment révén már önmaga is több ingatlant épített (például egy lakóingatlant a Maurer
Panoramic közelében, a Vágóhíd téren).
Miután az Ursus Sörgyárak 2010-ben bejelentették, hogy leállítják a hagyományos sörgyártást
Kolozsváron, 2013-ban egy településfejlesztési engedélyt szerzett egy övezetrendezési terv létrehozására Moților úton, ahol tízemeletes (lakásokat,
kereskedelmi tereket, szolgáltatás-helyszíneket
magában foglaló) vegyes célú ingatlant tervezett
építeni, és elkezdte lebontani a régi gyár épületeit.
2014-ben Vasile Pușcaș megvásárolta az Ursus
Sörgyáraktól az egykori Sörfőzde 1 hektár földjét.
Olvastam, hogy ez az Archimar építészeti cég irodája révén történt (amely a Drusal és Florisal cégek
összes ingatlanprojektjének terveit készítette). Diana Klusch, az Ursus Sörgyárak vállalati ügyekért
felelős igazgatója elmondta: "Úgy gondoljuk, hogy
az egykori ipari sörgyártó üzem területének új
rendeltetési célt kell kapnia, amely integrálja és
támogatja a város fejlesztési terveit."
2015-ben a SC Florisal és az SC Drusal azonnal
megszerezte az építési engedélyt, miután egy övezetrendezési terv átalakította a telek rendeltetési célját, a munkát pedig a Libra Banktól felvett
jelentős jelzáloghitellel kezdték meg. A Platinia
bevásárlóközpontot hivatalosan 2017 április 8-án
nyitották meg.
Még a projektfázis során értékesítették a Platinia Bevásárlóközpontot mint szuperberuházást,
illetve a honlapukon közzétett következő érvvel
élve: "A projekt mind gazdaságilag, mind a közösség
számára fontos, egy négysávos út létrehozásának
köszönhetően, amely összeköti a Monostori utat a
Stadion utcával és a Polivalente sportcsarnokkal.
Ki fizeti meg ezt az utat (és a kapcsolódó kisajátításokat), amely a kezdetek óta a Moților úti
beruházás piaci értékének növekedéséhez járult
hozzá?
Később megtudtuk, hogy a kolozsvári Városháza, a város költségvetéséből: a 2019-es megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozása után,
2020 októberében a városi tanács megszavazta a
"műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyását a Moților út, a Monostori út, az Uzinei Electrice utca, az Oțelului utca, és
a Mărginașă utcai beruházások korszerűsítésének
céljából. Ismerjük a környék közlekedésével kapcsolatos érveket, tudunk valamit a régi tervezetekről (a szocialista városrendezés időszakában
több hullámban korszerűsített tervekről). Most nem
gondolkodunk más összefüggéseken.
Mert végül is szombat van. Szóval, nyugi és chill.
Nehéz és fáradságos utat járt be az 1903-as "Czell
Frigyes és Fiai" sörgyár, amelyet 1937-ben "Ursus
sörgyár"-rá, 1941-ben "Ursus Egyesült Kolozsvári
és Tordai Sörgyárak rt."-vé, 1943-ban "Ursus sörCărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021
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gyár"-rá átnevezett, 1948-ban pedig az "Előre" gyár
néven államosított gyárépület. Az Ursus, amely úgy
tűnt, örökös kolozsvári cég, 1990 után lett az első
nyilvános árverés útján privatizált gyár Kolozsváron, majd nem sokkal később egy dél-afrikai
sörgyártó, a SABMiller tulajdonába került, majd
bezárt, lebontották az új idők ingatlanpiaci pezsgésének részévé válva, az egykori igazgató, Octavianus Buzoianu gondos hozzájárulásával, aki egy
másik helyi mestere az ingatlanpiacnak.
Amint ez az új négysávos út a Moților úton készen
áll, nyugodtan fellélegezhethet az ember, és nem
marad más, minthogy élvezze a Platiniát, amely
"életmód, hétköznapi kényelem, elegancia, új jelentésű otthon.”

rendszerszintű problémáira utalnak. De ugyanakkor adott gazdasági szereplők konkrét gazdasági
érdekeire világítanak rá ezek a konfliktusok. Például az ingatlanbefektetők és a városháza, illetve
az ingatlanpiac különböző szereplői (fejlesztők,
ügynökök, bankok, befektetési alapok) közötti
hatalmi viszonyokra, amely szereplők konfliktusait
esetenként ügyvédek vagy ügyvédi irodák képviselik; de a szabályozó urbanisztikai intézmények
és a mind nagyobb és nagyobb tőkével rendelkező
befektetőket és minél spekulatívabb vállalkozásokat kereső építkezési vállalkozások között is; ahogy
a lakástulajdonosok és a nagybefektetők között;
vagy a tulajdonosok / családi házat építők vagy

lakóparkot létrehozók / tömbházépítők között is.
Végül, de nem utolsósorban a nyilvános zöld tereket
védelméért felszólaló ökológusok és azok között,
akik támogatják a (gyakran jogellenes) privatizáció
révén szerzett magántulajdon sérthetetlenségét,
még ha ez a köztulajdont képező erdőkre épül is rá.
A fentemlített konfliktusok részben az 1990
utáni helyi várostervezési rendeletben bekövetkezett változtatásoknak köszönhetőek, még akkor
is, ha állandó negatív hozzáállása volt az közösségi
várostervezés gondolatához. Mint tudjuk, a Mező
(Câmpului) utcát átszeli egy zöldterület, ahol ugyan
az 1990-es évek óta építettek családi házakat, de
később a területet zöldterületté nyilvánították,
ahol bármiféle lakhatás tiltott (mivel olyan területnek szánták, amely majd növeli a város zöldterületeinek arányát). Ugyanitt 2010 óta újabb és újabb
háztömbök és lakóházak jelennek meg, vagy akár
lakóparkok is. Ilyen a "Mănăștur Forest" is az Edgar
Quinet utcán, amelyet a "Nicole Rezidențiale Cluj"
ingatlanügynökség fejlesztett. Vagy a "Citadella
Residence", a 12 vállalatból álló Alber Holding konglomerátum projektje, amelyet 2015-ben mutattak
be a MIPIM-en (a globális ingatlanpiac egyik legnagyobb eseményén).
Úgy gondoljuk, hogy végül is a "Legborzalmasabb
Ingatlan Díj" jelöléseit bővíthetjük a profitcélú ingatlanfejlesztések egész sorával, amelyek minden
esete a privatizált várostervezés megnyilvánulásai. Ezek pedig nem eredményezhetnek semmi
mást, mint azt az ingatlankáoszt, amelyet ma
egyre inkább problematikusnak látunk - s amelyet
különböző módokon ítélnek el.
A legtöbben a városházát vagy a polgármestert
hibáztatják a történtekért, esetleg a korrupcióval
gyanúsított urbanistákat, vannak, akik 50-50%ban mindkét szereplőt.
Vannak, akik túl soknak tartják, mások éppen
ellenkezőleg, túl kevésnek a városháza beavatkozásait, de akárhogyan is, úgy tűnik, hogy az urbanisztika és az ingatlanfejlesztés témája vált a
Boc-vezetés alapvető problémájává.
Nem csoda, mondjuk. Mert ez egy olyan terület,
ahol nagyon nagy pénzügyi tételek mozognak, rövid-, közép- vagy hosszútávon, és túl a fejlesztők
hálózatosodási reményein, mindenki győztesként
akar kikerülni ebből a versenyből: új új projekteket
javasolva, még magasabbakat, még zöldebbeket,
még okosabbakat, mondván, ezzel akar a város lakhatási igényeire választ adni, de tulajdonképpen
csak annál az egyszerű oknál fogva, mert ilyen az
ingatlanfejlesztések profithajhászó természete.
Az ingatlankáosz mögött a tőkefelhalmozás célja
áll, és amíg a városháza továbbra is eszköz ebben a
játékban, addig biztosan nem járul hozzá Kolozsvár
emberközpontú, nem pedig profitorientált várossá
alakításához.
Fordította: Juhász-Boylan Kincső
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"A Kolozsvári Mező (Câmpului) utcai háztömb esete" az utóbbi időben
emblematikussá vált városunkban.
2020-ban, tízéves pereskedés után
a felperes család nyerte meg a pert: a bíróság megállapította, hogy a városháza egy illegális építési
engedélyt adott ki a háztömb létrehozására, majd
elmulasztotta feloszlatni az illegális építkezést; a
bírósági határozatban megállapított kártérítési
több mint 280 ezer lejt ítélt meg a felpereseknek,
mivel a háztömb csökkentette ingatlanjuk értékét.
Túl a "házat beárnyékozó tömbház" toposzán,
a Mező utcai ingatlanok sora (amely jelentősen
nőtt az összehasonlítás céljából mellékelt térkép
alapján) sok konfliktus forrása volt, amelyek a
kolozsvári 1990 utáni városfejlesztés hatalmas
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Levél a kolozsvári önkormányzati tanácsosokhoz és
parlamenti képviselőkhöz
Fullasztó a profitorientált ingatlanfejlesztés! Szociális lakásokat akarunk!

2021.03.22-28., Kolozsvár
Egyre nagyobb szomorúsággal, aggodalommal és
dühvel követem Kolozsvár »fejlődését«. Ingatlanbefektetők játszótere lett a kincses város, tőkével
nem rendelkező lakóit pedig már számba se veszik
– különösen, ha lakhatásuk (minősége) kerül szóba.
Azért írom ezt a levelet, hogy nyilvánvalóvá tegyem:
mint Ön által képviselt állampolgár, követelem a
várost és lakóit egyaránt megfullasztó ingatlanfejlesztések leállítását! A házak közé, a zöldövezetekbe és az erdőkbe épített tömbházakra gondolok,
és azokra az újépítésű ingatlanokra, amelyek sorra
beárnyékolják a környező házakat. Vagy azokra a
hatalmas tornyokra, amelyekből ha egy-kettő felépül, egy egész utcafront magasságát módosítják,
bátorítva a további befektetéseket. De ugyanígy eszembe jut a jobb sorsra érdemes városközpont, ahol
műemléképületeket és zöldövezetet dózerolnak
azért, hogy kétes minőségű új szállodák nőjenek
ki a földből. A város ilyen irányú »fejlődése« nem
szolgálja a kolozsváriak érdekét: a lakhatás alapjogból befektetéssé alakult. Mi a cél? Legyen minél
nagyobb a befektetői profit, és bírjunk távozásra
mindenki mást, akinek a jövedelme nem elég nagy
ahhoz, hogy albérletet fizethessen Kolozsváron.
Ha a most beinduló ingatlanprojektek is ugyanúgy
épülnek meg, mint minden egyéb az elmúlt húsz
évben – fittyet hányva bármiféle szabályozásra, annak ezek lesznek a következményei: a szomszédos
telkek, ingatlanok megdrágulnak, a lakbérek emelkednek, az autósforgalom megnövekedik – és azok,
akik nem akarják tömbházak árnyékában leélni
az életüket, vagy nincs pénzük albérletre, a város
szélére vagy a városon kívülre kényszerülnek. A
potenciális vásárlók sem járnak jól, ha a legtöbb
befektető projektfázisban adja el a lakásokat, a vevőre hárítva minden kockázatot. De az ingatlannal
rendelkező családi házak tulajdonosai sem érezhe-

tik magukat biztonságban: ők egyre inkább ki lesznek téve az ingatlanbefektetők zaklatásainak,
hiszen útban vannak. Az önkormányzatnak ezért
le kell állítania a profitorientált városfejlesztést,
a köz érdekében. Itt az idő, hogy Kolozsvár saját
kézbe vegye ingatlanállományának fejlesztését, és
a legnagyobb befektetővé válva szociális lakások
építésébe fogjon. Az önkormányzati bérlakások
nem a kevesek, hanem a sokak lakhatási igényét
szolgálják, mert tulajdonosa nem azért építi őket,
hogy profitot generáljon, hanem azért, hogy emberhez méltó lakókörülményeket biztosítson mindenkinek. A lakhatásnak nincs mit keresnie a profittermelés szférájában, de ezt, mint látjuk és tudjuk,
a magánbefektetők pont ellenkezőleg gondolják.
Mint Ön által képviselt állampolgár, követelem,
hogy az önkormányzat dolgozzon ki egy, a kolozsváriakat, és nem a tőkét szolgáló lakhatási stratégiát, majd maximális következetességgel hajtsa
azt végre. A rossz minőségű, kaotikus lakásipar
tombolása helyett a városvezetés a többség igényeit
vegye ezúttal figyelembe, hosszútávon biztosítva a
forrásokat új szociális lakások építésére. A szociális
lakásállomány bővíthető újépítésű ingatlanokon
keresztül, meglevő ingatlanokra történő ráépítéssel
(figyelembe véve az urbanisztikai szabályozást),
valamint a rozsdaövezet rehabilitációján keresztül,
de a város elhanyagolt tulajdonát képező épületek felújítása révén is. Az önkormányzat telkeket
vásárolhat vagy szerezhet vissza ebből a célból,
bebizonyítva, hogy a lakhatásra nem befektetési
lehetőségként tekint, hanem minden egyes kolozsvári lakost megillető jogként. A Patarét sorsát,
Kolozsvár egyéb peremterületeinek gettósodását
csak akkor kerülhetjük el, ha az ingatlanok építését
végre közösségi irányítás alá vonjuk, és hozzáférhetővé tesszük azokat a jelenlegi krízis által hátrányo-

san érintett különböző társadalmi rétegek számára.
Mint Ön által képviselt állampolgár, a metróépítés
lázálmai, valamint a Hójában, a Bükkben és a Colina
környékén végbemenő környezetpusztítás valósága
helyett ember- és természetközpontú Kolozsváron
szeretnék élni. A metró projektje a gyalogosokat a
föld alá szorítva teljesen átengedi a város felszínét a
szennyező autóknak, és forgalomösztönző hatással
bír. Metró helyett sokkal egészségesebb és olcsóbb
egy, a város főtengelyét átszelő nagy kapacitású
villamos, amely meghosszabbítható lenne az agglomeráció irányába. Az erdőinket tönkretevő ingatlanbefektetések pedig azonnal álljanak le! Mint
látja, elképzelésem különbözik a jelenlegi városvezetés víziójától – mondhatni szöges ellentétben
áll azzal. Meglátásom szerint az elmúlt két évtized
adminisztrációja az ingatlanfejlesztést teljes mértékben a profittermelés szolgálatába állította. Azért
írok Önnek, hogy a hangom végre meghallgatásra
találjon, hiszen az önkormányzatban/ a parlamentben Ön engem képvisel, az én érdekeimet védi. Azt
kérem Öntől, hogy gondolja át a város fejlesztésének stratégiáját, Kolozsvár működését. Hogy világosabb legyen, nem akarok technológiai édenkertben,
okosmetropoliszban vagy mágnesvárosban élni.
Az ilyen helyeken ingatlanokban tartják pénzüket
az üzletemberek. Én emberi léptékű Kolozsvárt
szeretnék, ahol szórakozni, művelődni és élni is
lehet. Az én Kolozsvárom nem nyomorítja meg a
környező településeket, akik munkalehetőség híján
kénytelenek a felduzzadt metropoliszba költözni,
és rossz minőségű, egészségtelen lakásokban leélni
életüket. Vessünk együtt véget a tőke Kolozsvárra
csábításának, mely a lakosság hátrányára van! Állítsuk le a profitorientált ingatlanbefektetéseket!

Ugyancsak március 28. alkalmából ez a banner került ki a város bejáratához: “Isten hozott a profitorientált lakhatási politikák fővárosába”
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A Deutsche Whonen & Co Enteignen kampány aláírásokat
gyűjt és reménykedtet
Igen kellemes érzés valami kézzelfogható dologgal hozzájárulni egy olyan politikai küzdelemhez,
melyet fontosnak tartasz. A szervezőmunkára és
a videókonferenciákra szánt idő, a végtelen telegram-chatek, a lavina-szerűen érkező mailek mind
különös értékkel bírnak akkor, ha látod, miként
valósulnak meg a dolgok. Február végén részt vettem a berlini plakátragasztó akcióban, az egész
város megtelt ötnyelvű, sárga plakátokkal, melyek
a megfizethető lakások szükségességére hívják
fel a figyelmet és arra szólítják fel az embereket,
aláírásukkal támogassák a kezdeményezést, hogy
ez megvalósulhasson.
A Deutsche Wohnen & Co Enteignen* február 26ikán kezdte el annak az aláírásgyűjtésnek a második szakaszát, mely 170 000 aláírást tűzött ki célul
annak érdekében, hogy 2021 őszén népszavazást
lehessen kiírni. A népszavazáson igennel vagy nemmel lehet majd felelni annak az új jogszabály bevezetésének a kérdésében, amely azoknak a nagyobb
ingatlancégeknek a kisajátítását tenné lehetővé,
melyeknek tulajdonában több mint 3000 berlini lakás van. A kampány és a jogszabály célja az,
hogy a berlini lakások 50%-át – amelyek jelenleg
a nagy ingatlancégek tulajdonát képezik – a város
tulajdonába utalják át azért, hogy az albérletárak
megfizethetőek legyenek, valamint, hogy a lakások
karbantartása-igazgatása a lakók részvételével és
érdekeit szem előtt tartva történjék.
Berlinben 2020 óta létezik az a törvény, amely
révén öt évre bevezették az albérleti plafont. A gond
az, nem tudni, mi következik azután, hogy ennek
a korlátozásnak az ideje lejár, nem beszélve arról,
hogy már most több albérlőt azzal ijesztgetnek,
hogy magas áremelkedések fognak következni, a
főbérlő veszteségét vissza kell majd fizetni, vagy az
ún. „árnyékalbérletekkel” rémisztgetnek stb. Ezen
kívül egy másik lehetséges intézkedés az volna, ha
a berlini szenátus megvásárolja azokat az eladó
épületeket, amelyek olyan helyen vannak, amely
(a hely városi jellegére, a társadalmi és kulturális
környezet megőrzésére tekintettel) védelemre és
megőrzésre szorulnak. Ez is egy jó mód a beavatkozásra és arra, hogy a városvezetés megvédje a
bérlőket a profitorientált befektetőktől, viszont a
piaci árak, amiket az eladók kérnek, majd a berlini
önkormányzat kifizet az épületekért, szabályozatlanok, ezért alkalom nyílik a spekulációra.
Tehát, a berlini ingatlanokat felhalmozott óriáscégek kisajátítása a legjobb megoldás, hiszen hosszú
távú perspektívával rendelkezik a város lakhatási

A Deutsche Whonen az a cég, amelynek tulajdonában a legtöbb berlini lakás áll, ezért a legesélyesebb
jelölt a kisajátításra is.
helyzetére vonatkozóan és fenntarthatóbbá teszi
az bérleti piacot is – különös tekintettel arra, hogy
a városlakók 82,6% albérletfizető.
Emiatt a bérlők érdekei kiemelt szerepet élveznek, amit a város vonatkozó politikái is igazolnak, a
védelmet nyújtó törvények, de a civil társadalom és

a politikailag elkötelezett csoportok tevékenységei
is erre utalnak. A lakhatási aktivisták súlya és mobilizációs ereje a városban számottveő; különböző
célokkal és eszközökkel rendelkező csoportok
nyújtanak jogi tanácsadást, szerveznek tematikus
tüntetéseket és megmozdulásokat, illetve spontán
akciókat az erőszakos kilakoltatások ellen. A Deutsche Wohenen & Co Enteignen kezdeményezés a
berlini – és nem csak – lakhatási jogokért folyó küzdelem fontos szakaszát képezi, melynek sikerült az
összes, a méltányos lakhatás ügyében érdekelt vagy
aziránt érzékeny személyt összefogni: az aktivista
csoportoktól kezdődően a médián, a szakszervezeteken keresztül a pártokig, illetve a kereskedelmi
(pékségek, gyógyszertárak), kulturális (múzeumok,
könyvtárak) és szociális (nappalik, lakónegyedi
központok) helységekig.
Németország alkotmánya 15. paragrafusának értelmében az állam telkeket vagy tereket
sajátíthat ki vagy államosíthat, ha a kisajátítást
egy széleskörű társadalmi érdek indokolja, és a tulajdonosok megfelelő kárpótlásban részesülnek. A
Deutsche Wohnen & Co Enteignen kezdeményezés
több ezer embert számlál; a nyilvános ütemtervük
a kisajátítással kapcsolatos részleteket és folyama-
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Ford: Dobrai Zsolt Levente
tokat is tartalmazza, az ingatlanok önkormányzati
tulajdonba kerülését, valamint azok decentralizált
adminisztrálását és a kárpótlás költségeit is beleértve. Például, a kisajátítás ára körül több vita
és bizonytalanság alakult ki még a potenciális
támogatok között is. A Deutsche Wohnen & Co Enteignen által javasolt terv szerint viszont a berlini
szenátus által visszavásárolt épületekért fizetett
összegek – a kisajátítást követően – alacsonyabbak
volnának, mint ha azokat piaci áron vennék meg.
A kezdeményezés feltételezései szerint a visszavásárlás teljes értéke 13 milliárd euró körül lehet.
Ennek a folyamatnak a finanszírozását hitelek fe-

deznék, melyeket az elkövetkező kb. 40 év alatt
lehetne törleszteni. Jelenleg, az albérletekből származó profit az ingatlancégek részvényeseinek a
magánszámlájára megy, amíg a bevételek közel
nulla százalékát fordítják vissza felújítási és karbantartási munkálatokba – amennyiben azonban
a lakások önkormányzati tulajdonban lennének,
a bevételeket elsősorban a kisajátítás költségeinek kifizetésére, majd új lakások építésére lehetne
fordítani.

E két tényező szervesen összefügg, a dzsentrifikáció elkerülhetetlen része annak a politikai és
gazdasági rendszernek, amelyben élünk. A kapitalizmus ugyanis a verseny, a profit és a tőke bármely – materiális vagy immateriális – formájának
kizsákmányolása. Úgy tűnhet, nincs kiút ebből az
ördögi körből: a városok életszínvonala növekedése
a szerényebb anyagi helyzetűek hátrányára történik. Ennek ellenére, ha nem a konzervatív lapok
hasábjaiból tájékozódunk és ha az alternatív elképzelések iránt fogékonyak vagyunk, azok iránt,
melyekről már több tucat könyv és cikk beszámolt,
számos aktivista csoport javaslatokat tett és gyakorlatba ültetett, kirajzolódhat nem egy lehetséges
kiút ebből a helyzetből. A Deutsche Wohnen & Co
Enteignen kezdeményezés ezen lehetséges kiútak
egyike; az érvek, a számítások és a politikai energiák mobilizálására tett kísérlet annak érdekében,
hogy a dzsentrifikáció és az elköltözés helyett megoldást kínáljon városaink számára. Számomra,
személy szerint az volt a megnyerő benne, hogy
láttam, amint több ezer ember bekapcsolódott a
plakátragasztás és az aláírásgyűjtés folyamatába;
Berlinben, mind az utcán, mind a sajtóban heves
viták zajlanak, pró és kontra érveket ütköztetnek,
a konzervatív politika által felsorakoztatott képtelenségeket kikezdik, míg a lakhatási körülmények
és az elszabadult albérletárak miatt dühös emberek tömege kapcsolódik be a mozgósításba. Ez a
folyamat pedig a járványidőszak közepén is, amikor
minden dolgoknak, melyeket korábban tettünk értelme és intenzitása csökkeni látszott, elevenebb
mint valaha.
Marina Mironica

Berlin, az ingatlanberuházások és a kulturális
élet szempontjából a legvonzóbb városok egyike.

Interjú a holland Vrijcoop hálózatban dolgozó Jan Geurtsennel
A Vrijcoop holland bérházhálózatot 2015-ben alapították. Célja, hogy társprojektjei és azok tagjai számára
szolidáris lakhatást biztosítson. A szolidáris lakhatás
gondolata és igénye egyrészt a foglaltház-mozgalom történetéből származik, amely arra törekedett, hogy az elhagyott, kiürült ingatlanokat közösségi és kollektív terekké
alakítsa, illetve hogy visszacsatolja azokat a kulturális,
közösségi és/vagy lakhatási körforgásba – másrészt pedig annak a tendenciának a felismeréséből született, hogy
a lakáspiac térhódításával a holland bérlakások egyre
kevésbé nyújtanak biztonságos és méltányos lakhatási
körülményeket. A Vrijcoop modell szerinti szolidáris lakhatás azt jelenti, hogy a bérlakáshálózathoz csatlakozott
bérház-projekteknek jogában és módjában áll saját bérházzal rendelkezni és úgy menedzselni azt, ahogy az a lakásprojektek lakóinak leginkább megfelel. Mindezt úgy,
hogy a bérlakáshálózathoz csatlakozott bérlakásokat
nem lehet újra értékesíteni az ingatlanpiacon. A Vrijcoop
így akadályozza meg (a német Mietshäuser Syndikat
mintáját követve), hogy a lakások eladódjanak és újra
áruvá váljanak. Az albérlet jellege is módosul: már nem
valamely tulajdonos magánvagyonát gyarapítja, amely
emberek lakhatásáról szóló kérdésekben leginkább a
saját érdekeit tartja szem előtt, hanem közösségivé válik
azáltal, hogy a meglévő bérházak karbantartására és
újabb lakásprojektek finanszírozására fordítják.
Az interjú a Szolidaritás Műhely keretében készült.
Az interjú hosszabb változata az Editura Pagini Libere
blogján olvasható.
Dobrai Zsolt Levente: Először is, bemutatkozásként összefoglalnád röviden, hogyan kapcsolódsz a Vrijcoophoz?
Milyen projekten dolgozol jelenleg?
Jan Geurtsen: A nevem Jan Geurtsen. Amszterdamban
élek néhány évtizede már. Ezalatt az idő alatt láttam,
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miként romlott a lakhatás helyzete a városban. Az elmúlt
tizenöt évben részt vettem abban a munkában, melynek célja az volt, hogy különböző kollektívák számára
biztosítson tereket. Az ezt megelőző években pedig –
aktivistaként – a kollektív lakhatásra úgy tekintettem,
mint ami része egy általánosabb lakhatási küzdelemnek,
amely gyarapításához főleg a foglaltházak révén járulunk
hozzá. Ma már meg vagyok róla győződve, hogy a lakhatás
ennél jóval fontosabb. A [holland – ford. megj.] szociális
munka „első a lakhatás” elve az aktivizmus területén is
tökéletesen érvényes. Azoknak a kezdeményezéseknek,
amelyek egy erős demokratikus társadalom építésére
törekszenek a léte múlik azon, hogy biztosítva legyen tagjaik és munkájuk számára a lakhatás biztonsága. Szóval,
igen, szerintem a megoldások nem fentről érkeznek. A
politikai rend csak akkor érzi magát kényszerítve arra,

hogy lépjen, ha szembesítik egy működő példával, nem
azáltal, hogy könyörgünk valamilyen megoldásért. Nagyon szimpatikus nekem a Right to the city mozgalom, de
én úgy látom, hogy még ehhez viszonyítva is lennebbről
kell kezdenünk: a közösségi szolidaritással és a kölcsönös
segítségnyújtással.
Zs. L.D.:Mesélnél röviden az amszterdami foglaltház-mozgalom történetéről? A honlapotokról megtudhatjuk, hogy 2003-ban 20 foglalás-kísérletből 9 sikeres
volt. Viszont még azt is olvastuk, hogy Hollandiában a
házfoglalást nemrég kriminalizálták: mikor és hogyan
történt mindez és hogyan élheti túl a foglaltház-mozgalom a kriminalizálást?
J.G.: Noha, több évet kitartottam a foglaltház-mozgaCărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021

lomban mint a legtöbb ember, inkább általánosságokban beszélnék róla. Röviden: mint minden klasszikus
mozgalomnak, gyökerei egy szélesebb társadalmi bázisban találhatóak. Ennek a szélesebb körű társadalmi
támogatottságnak volt köszönhető, hogy sikerült jogi
védettséget kieszközölnie a házfoglalók számára. A kilencvenes évek elején azonban bekövetkezett az a fordulópont, amikor kevesebb ember függött a lakhatási
mozgalomtól és a házfoglalást is mintegy a lakhatási
rendszer magától értetődő jogának kezdték el megélni sokan. Ugyanakkor a terjedő fogyasztói mentalitás
megszülte az ún. foglaltház-ellenes cégeket [Antikraak],
amelyek az ingatlantulajdonosok számára nyújtottak
egyfajta szolgáltatást azáltal, hogy lakókkal töltötték fel
az üres ingatlanokat, megakadályozva ezzel azok elfoglalását. Azok, akik ilyen módon költöztek be, korábban
foglaltházakban laktak. Kezdetben a főbérlők megfizették a foglaltház-ellenes cégek nyújtotta szolgáltatást.
Később viszont ez a viszony visszájára fordult, és most a
lakók fizetnek a cégeknek, amíg a főbérlő díjmentesen
részesül a szolgáltatásból. Végül egyre kevesebb ember
támogatta a házfoglalást, miközben az ingatlancégek
lobbiját egyre több politikai párt karolta fel, és mindezzel
párhuzamosan a jobboldali populizmus is nagyobb teret
nyert a közbeszédben.
Az első, számunkra kedvezőtlen törvénymódosítás
1994-ben következett be, 2003-ban indult be a foglaltházak kriminalizálásáról szóló közvita, 2010-ben [október 1.] pedig érvénybe lépett az a törvény, amely ezt a vitát
lezárta. Az ingatlancégeknek több évtizedes küzdelem
után sikerült a maguk javára fordítani a jogi szabályozást. Mindeközben – úgy éreztük, valami hiányzik, vagy
inkább, hogy valamire lehetőségünk nyílt – 2007-ben,
Amszterdam keleti részén létrehoztuk a Soweto projektet. A házfoglalás és amellett, hogy felhívjuk a figyelmet
arra, mit csinálnak rosszul a főbérlők és az ingatlanpiaci
szereplők, úgy gondoltuk, meg tudjuk magunkat úgy
szervezni, hogy mi magunk mutassuk meg, hogyan lehet
a kollektív lakhatási formát felépíteni. A főbérlők, az
állam és a félig állami, félig privát lakásrendszer nélkül.
Zs. L.D.:Fel tudnád vázolni, hogy néz ki Hollandiában ma
a lakhatás helyzete? Ki vásárolhat a piacról és ki nem?
Mekkora az állami/önkormányzati lakásállomány egész
pontosan és mi az oka a térvesztésének?
J.G.: Ma már nem beszélhetünk holland állami lakásszektorról. A 90-es években teljesen privatizálták. Nincsenek állami lakásszolgáltatók. Az ezek helyett megjelent privatizált lakásszolgáltatókat kezdetben szigorúan
szabályozták és állami szubvenciókban is részesítették.
Az utolsó privatizálással azonban a szubvenciók is megszűntek. Azóta ezek az ún. lakásvállalatok/lakástársulások [Woningstichting] teljesen azt csinálhatnak, amit
akarnak, ameddig az állami érdekekkel nem ütközik.
A 2008-as pénzügyi válság idején egyik botrány követte a másikat, amint kiderült, hogy az ingatlanpiaci lobbi
úgy használta ki a maga javára ezt az időszakot, hogy a
lakástársulások álláspontját befolyásolja, hogy egy még
erőteljesebb piacositás irányába mozduljanak el. Azóta a
lakásvállalatok valamelyest összezsugorodtak, de még
mindig fontos szereplők. A még több piacositást követelő és a félig-meddig állami szereplők közötti vita egyik
gyújtópontja az ún. bérbeadási adó. Ez az adó olyan bérbe
adott ingatlanokra vonatkozik, amelyeket egy bizonyos
bérküszöbön alul adnak ki otthonokat [a bérküszöböt
szociális kategóriák esetében alkalmazzák – ford. megj.].
Ami még rosszabb az az, hogy az adót az ingatlanok piaci
értékéhez igazították és ilyenként tulajdonképpen azzal
jár, hogy az olcsóbb lakhatást plusz adózással büntetik.
Zs. L.D.: Hogyan ragadnád meg a Vrijcoop-modell szerepét egy tágabb antikapitalista mozgalmi horizontban?
Gondolkodtatok már olyan együttműködések lehetőségén, amelyek hasonló antikapitalista struktúrákat összefogva létrehoznának egy szolidáris gazdasági ökoszisztémát?

J.G.: A Vrijcoop egyik alapvető törekvését, azt, hogy
a főbérlő fogalmát felszámolja, úgy is meg szoktuk
határozni, hogy célunk: a tőke működésének megbénítása. Abban az értelemben, hogy a kapitalizmus lényegi
mechanizmusával együtt járó cselekvői impulzusokat,
melyek a mások kárán történő magántulajdoni profitszerzést generálják, ellehetetlenítsük. Azt gondolom,
a Vrijcoop nem kis eredményeket ért el e tekintetben.
Mindemellett úgy gondolom, hogy a Vrijcoop csak az
egyik lehetséges kollektív lakhatási forma, amellyel
ezt el lehet érni. Alapvetően nagyon hasonlóan működik
ez más jogi környezetben is, példa erre a németországi
Mietshäuser Syndikat vagy az ausztriai Habitat.
Zs. L.D.: A Vrijcoop 2015-ben alakult, hogy néz ki pontosan a jogi struktúrája? Hogyan működnek a pénzügyek?
Hány albérlőről beszélhetünk jelenleg? Hány lakótok,
albérlőtök van és hogyan működik az albérletekből származó újraosztás, hogyan fizetitek ki a hiteleket? Illetve,
milyen kapcsolatban álltok a Mietshäuser Syndikattal?
J.G.: Röviden: minden házprojektnek két jogi entitása
van. Az egyiket teljesen a lakók teszik ki és ez felelős a
projekt hétköznapi ügyeinek intézéséért. A második jogi
entitást ingatlan-entitásnak [vastgoedvereniging, VaVer]
nevezzük – ez pedig a lakók jogi entitása [bewoners, BeVer] és a Vrijcoop jogi entitásának [vereniging Vrijcoop]
a társulásából áll.
Bővebben: a holland jogrend szerint mindhárom jogi
entitás egyesület [vereniging]. A Vrijcoop és a lakók
egyesülete mindketten tagsággal rendelkeznek és
vétójoguk van az ingatlan entitásban, ha hosszú távú
döntésekről van szó: például sem a Vrijcoop, sem a lakók
nem dönthetnek úgy, hogy eladnak egy ingatlant, nem
szivárogtathatják ki a vagyont és nem változtathatják
meg a struktúrát. Ezek együttvéve ezt a konstrukciót
egy relatív biztonságos beruházássá teszik; az emberek,
ha tudják, hogy a kölcsön adott pénzüket a lakók nem
fordíthatják saját meggazdagodásukra, nagyobb eséllyel
adnak kölcsön. A lakóegyesület az ingatlan-egyesületnek
fizet albérletet. Az ingatlan-egyesület a karbantartási
költségeket fedezi és a visszafizetendő kölcsönöket törleszti egy közösen kidolgozott pénzügyi terv alapján. A
kölcsönök visszafizetése után pedig az albérleti bevételeket új házprojektek megvalósítására fordítják, melyek
ugyancsak biztonságos beruházások. A kölcsönök bárhonnan származhatnak. A lakók egyéni hozzájárulásaiból származó kölcsönökről, más projektektől vagy külsős
személyektől származó kölcsönökről beszélünk. Létezik
egy kamatláb küszöb is, ami nagyon alacsonyan tartja a
kamatot, de bárki kamat nélkül is adhat kölcsön, illetve
adományozhat. Végsősoron azonban a támogatások nagyobb hányada rövid lejáratú banki kölcsönökből származik. A német GLS etikus bank úttörő szerepet vállalt ezen
a téren – mi pedig azon vagyunk, hogy holland bankokat

is meggyőzzünk arról, hogy szálljanak be a házprojektek támogatásába. Az eddigi eredményeink szerények,
és ez a folyamat igen lassú. Viszont pénzforrást jelent
még az az önkormányzati támogatás, amelyet az épület
funkciója és a fenntarthatóság szempontjai szerint lehet
lehívni. Több adózási kérdéssel is számolni kell, de ez a
viszonylag egyszerű holland rendszerben egyáltalán
nem jelent gondot. Ez a többféle tudás persze nagyon
hasznos minden kezdő projekt számára, és azzal, hogy
egy már meglévő minta alapján tudnak dolgozni, sok időt
spórolunk meg vele. Fiskális, jogi, technikai, illetve más
jellegű szabályozások ismeretéről van szó.
A Syndikat több szempontból példaértékű, viszont egy
lakáshálózatnak a helyi tudást az adott állam kereteihez
igazítva kell felépítenie. Németország és Hollandia
között például szembeötlőek a kulturális különbségek.
A Vrijcoopnak nagyon sok erőfeszítésébe került és fog
kerülni a jövőben, hogy a konszenzuális döntéshozási
gyakorlatot ugyanolyan könnyűszerrel tudjuk alkalmazni, mint a Syndikat 200 ember jelenlétében. Ebben
segíthet az a találkozás, a tapasztalatcsere, egymás meglátogatása. Formálisan a Syndicat a Vrijcoop tagja és a
Vrijcoop a Syndikat tagja. Jó látni, hogy ez a horizontális
hagyomány országhatárokat átívelve működik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Syndikat és a Vrijcoop
tagjai részt vettek egymás gyűlésein és külön találkozókra került sor tapasztalatcsere céljából. Kezdetben
sűrűbben találkoztunk, mint most. De jelenleg nincs rá
szükség, hogy a Syndikat és a Vrijcoop szorosabbra fogja
az együttműködést.
Zs. L.D.: Az MS mellett van más nemzetközi partneretek, akivel összedolgoztok? Vagy elképzelésetek arra
vonatkozóan, hogy együttműködjetek más európai lakásszövetkezetekkel, szolidáris gazdasági szereplőkkel?
J.G.: Engem személy szerint nagyon érdekel, hogy működnek hasonló lakáshálózati projektek más államok
jogi környezetében, hogyan építik fel saját struktúráikat.
Ha formálisan nem is, ezek a lakáshálózatok valamilyen
módon kapcsolódnak egymáshoz. Még én is ismerem az
angol Radical Routes, a francia Le Clip hálózatok néhány
tagját, a katalán projektek néhány aktivistáját, holott én
igazán keveset utazom. De ez a fajta szerveződés mára
már világszerte elterjedt, és ezeket a kapcsolatokat szorosabbra tudjuk fűzni. Szóval, csiszoljuk ki a nyelvezetünket, és álljunk neki dolgozni!
*squatting – az elhagyott ingatlanok elfoglalása
és közösségi/lakhatási célokra való felhasználása
Dobrai Zsolt Levente
ford. Dobrai Zsolt Levente
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Hírek, megjelenések, kampányok
1. FEMINISTA HÉT

munkahelyünk és hangunk ellenőrzésére tett próbálko-

irányból érezhető. Interjú Robi Blagával – a temesvári lakhatá-

Március 1-jén elkezdődött a #FeministaHét, egy sor

zásait. Március 8-án kimentünk az utcára, hogy igényt

si szervezet aktivistájával – a menekültek és a hajléktalanok

közösségi akció, melyet a #KöszönjükAVirágot feminista

tartsunk arra, ami nekünk jár. Most újra szolidárisan

problémáiról, a szervezet tevékenységéről, valamint a me-

hálózat szervezett a „nőgyűlölet, a másik világjárvány” jelszó

lépünk fel a török nőkkel, mert az elnyomással szemben az

gértés és a szolidáris támogatás szükségességéről a román

szellemében.

elhallgattatás nem lehetőség. Küzdelmünk soha nem volt

össztársadalomban és helyi szinten:

és nem is lesz pusztán helyi ügy. Folytatni fogjuk erőink
∆ Bukarestben, Kolozsváron és Jászvásáron március 8. alkalmából tüntetéseket szerveztek.

https://bit.ly/3mQP9s5

egyesítését, hogy transznacionális szolidaritási hálózatokban szerveződve a patriarchális erőszak, a kapitalista

∆ A Lakhatásért Blokk [Blocul pentru Locuire] petíciót indí-

kizsákmányolás, a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen

tott annak a keretszerződés határozattervezetének az elfo-

aránytalan mértékben érinti a nőket. Március 8-án – a női jogo-

küzdjünk.” A közép-kelet-európai nők jogainak korlátozása

gadását illetően, amely a Bukarest 1. szektorának Szociális

kért való küzdelem nemzetközi napján – Bukarestben a kor-

elleni manifesztumot itt olvashatjátok románul: https://bit.

és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által birtokolt szociális

mányépület és Kolozsváron a prefektusi hivatal elé vonulunk,

ly/3mMqLbl

lakások bérbeadásáról szól: https://bit.ly/3aepSmD

„A világjárvány által kiváltott társadalmi-gazdasági válság

hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatósági járványkezelés

Angolul pedig itt: https://bit.ly/3hJKTdH

súlyosbított számos olyan problémát, amellyel a nők nap mint

A tüntetésről bővebben: https://bit.ly/3di99kf

nap szembenéznek. Növekedett a szexuális- és családon belüli
erőszak eseteinek száma, megnehezítették a szociális és or-

∆ A Szabad Oldalak [Pagini Libere] közzé tett egy kifejezésgyűjtemény-sorozatot arab, dari, fárszi, pastu és urdu

∆ A Leneșx Podcast házigazdái Carolina Voziannal

kifejezésekkel: „Az utóbbi időszakban Románia számos, a

vosi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az iskolák és óvodák

beszélgettek mozgalmi spekulatív fikcióról és a Lehetsé-

háború és a szegénység elől menekülő ember útvonalába

bezárása közepette a háztartási és gondoskodási munkák még

ges világaink [Lumile noastre posibile] queer-feminista

esik. A menekülők nagy többsége Temesvárra érkezik a

inkább a nők vállára nehezednek.”

prózaantológiáról. https://bit.ly/3uSYYJa

román-szerb határt átlépve, ahol több önkéntes csoport is

Románul bővebben: https://bit.ly/3e4Vb4z
Magyarul további infó a szem oldalán:
https://bit.ly/3hOPgEm

azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson nekik. Ahhoz, hogy

2. HOUSING ACTION DAY 2021

az ő munkájukat könnyítsük és a menekülteket is támogas-

A Lakhatáshoz és a Városhoz Való Jog Európai Koalíciója

suk, kifejezésgyűjteményeket állítottunk össze, amelyek

a lakhatási igazságosságról szóló akciók és tevékenységek

arab, dari, fárszi, pastu és urdu hétköznapi kifejezéseket

∆ A #KöszönjükAVirágot feminista hálózat lakhatási iga-

szervezésére hív. Túléltük ezt a hosszú telet a járvány idején,

tartalmaznak román, magyar, angol és német fordítások-

zságossággal foglalkozó munkacsoportja kiadott egy mani-

és végre itt a tavasz. Eljött az álmok és a víziók, a tiltakozások

kal.” Elérhető online: https://bit.ly/3diDpLW

fesztumot 2021. március 6-án az Egy fedél alatt. A lakhatási

és az ellenállás ideje. A lakhatáshoz és a városhoz való jogért

igazságosságért folytatott küzdelmek és elemzések antológiá-

folytatott küzdelem intenzívebbé vált a lakhatás kiárusítását

∆ A Leneșx Radio olvasókört szervez Irodalmi álmosság

ja – egy interszekcionális nézőpont a COVID-19 világjárvány

és financializálódását követő megnövekedett árak és bérleti

#1 [Somnolențe Literare #1] névvel: „Szombaton, április 10-

idején című kiadványban, melyet a lakhatásról és az intersze-

díjak hatására. Ugyanakkor az összes európai országban csök-

én, 17 órától meghívunk az Irodalmi álmosság olvasókörre.

kcionalitásról szóló kerekasztal beszélgetésen mutattak be.

kent a tisztességes és megfizethető lakások száma, az állami

Általában havonta, minden hónap utolsó hétvégéjén fogunk

Ez a kiadvány és az online beszélgetés a #KöszönjükAVirágot

lakásállomány pedig majdnem a teljes eltűnésig csökkent.

találkozni. Az első olvasmány Alison Kafer Feminist, Queer,

feminista hálózat által 2021. március 1-8. között szervezett

További infó:

Crip című könyve lesz (http://bit.ly/2Pcmhhe). A szerző a

feminista hét eseményeinek része, melyek a „nőgyűlölet, a

https://housingnotprofit.org/housing-action-day/

másik világjárvány” jelszó szellemében zajlottak.
A brosúra itt elérhető: https://bit.ly/2Q2LFH2

fogyatékossággal kapcsolatos témák sokszínű és érdekes
körét tárgyalja queer és feminista szempontból, és arra

∆ A Közös Front a Lakhatásért Való Jogért [Frontul Comun

törekszik, hogy új lehetőségeket képzeljen el a crip, illetve

Az eseményről bővebben itt:

pentru Dreptul la Locuire – FCDL] közösségi kampányt indított,

a szövetséges queer/crip/feminista jövőkért.” További infó

https://fb.me/e/3Qm1JheUM

hogy a szociális juttatások elnyeréséhez szükséges feltéte-

románul: https://bit.ly/3slrstk

lek közül kiküszöböljék a helyi költségvetés felé fennálló
∆ A #FeministaHét folytatásaként, a Szabad Oldalak Kiadó

adósságokat mint gátló tényezőt. Az Alkotmány és a szociális

∆ Közös Front a Lakhatásért Való Jogért [Frontul Comun pen-

[Editura Pagini Libere] március 11-én kiadott egy brosúrát a

jogszabályok által mindannyian jogosultak vagyunk a szo-

tru Dreptul la Locuire – FCDL]: Utcára vonulunk a szociális

helyi anarchafeminista mozgalmak kezdeti történetéről. Az

ciális védelemre. De ezeket a jogokat megtagadják tőlünk a

lakásokért [Ieșim în stradă pentru locuințe sociale!] – tüntetés

első ilyen kollektíva a LoveKills (A SzerelemÖl) volt, mely

felhalmozott bírságok miatt, amelyek gyakran az ellenünk

április 15-én. „Másfél hónapja fel vannak függesztve a mun-

2003–2009 között több városban, Craiován, Temesváron

irányuló visszaélések eredményei, és túl magasak jövedel-

kálatok a bukaresti Bd. Prelungirea Ghencea 322-326. szám

és Bukarestben is működött. A LoveKills zine-ket adott ki,

münk szempontjából.

alatt található szociális lakásokból álló tömbházlakásoknál!

fesztiválokat, műhelyeket, beszélgetéseket, előadásokat és

Másfél hónapja a családok, akik ezekben a blokkokban kap-

3. TOVÁBBI HÍREK

tak szociális lakást több tíz petíciót, nyílt levelet és üzenetet

A brosúra magyarul is megjelent a Hallgatásod nem véd

A kolozsvári Acasă közösségi tér adománygyűjtést indított:

küldtek a bukaresti tanácsosoknak és a felelős intézménye-

meg nevű feminista fordítássorozat keretében Kusztos Anna

„Az Acasă egy biztonságos hely a találkozásra és a beszélgetés-

knek (a polgármesteri hivatalnak és az ingatlancégnek), mind

és Stanik Bence fordításában:

re, ahol hasonló gondolkodású embereket ismerhetünk meg.

egyénileg mind az őket támogató szervezetekkel közösen!”

https://bit.ly/3yGP4Nx

Az A.casă közösségi központ mindig nyitva áll, és szívesen

További infó:

Az angol fordítás itt olvasható:

fogad bármely személyt, aki marginalizált vagy kisebbségi

https://bit.ly/3oFZ98C

társadalmi csoportok tagja. Mindig fontos volt számunkra,

filmvetítéseket szervezett. Román nyelvű szöveg:

∆ Március 25-én került sor a török nőket, queer és transz-

https://bit.ly/2RtSWjy

hogy megőrizzük a hely autonómiáját – azaz függetlenek le-

∆ Április 8-án az E-Romnja kollektíva panelbeszélgetést

gyünk az intézményektől, támogatóktól, politikai pártoktól,

szervezett Helyi aktivizmusról és a roma nők kezdeményezé-

nemű embereket támogató tüntetésre Szolidaritás a tö-

illetve mentesek a diszkriminációtól és az elnyomástól.” Itt

seiről címmel. „A roma közösségben végzett munka során

rökországi nőkkel. Legyen vége az Isztambuli Egyezményt

adakozhatsz:

gyakran találkozunk olyan általános problémákkal, mint a

érő támadásoknak! címmel.

https://gogetfunding.com/acasacluj/

„Továbbra sem vagyunk hajlandóak elhallgatni a patriarchátus kísérleteitől, hogy a nehezen elnyert jogainkat
korlátozza. Nem fogadjuk el az állam életünk, testünk,

falvak/települések külterületén elhelyezkedő lakások, a földrajzi szegregáció, a intézményes rasszizmus és szexizmus, a

∆ A temesvári Városhoz Való Jog [Dreptul la Oraș] csapata

gyenge infrastruktúra, ami mind a szociális, egészségügyi és

több területen küzd, mivel a kapitalizmus nyomása minden

közüzemi szolgáltatásokhoz, a tisztességes lakhatáshoz, valamint a társadalmi, politikai vagy kulturális részvételhez való
alacsony hozzáféréshez vezet. A roma nők problémáit gyakran
aláássák a közösségben, a prioritások skáláján leghátulra helyezik és láthatatlanná teszik. Mindezen kihívások tudatában
folyamatosan azt kérdezzük magunktól, hogy melyek a legmegfelelőbb módszerek a hangunk hallhatóvá tételére? Milyen
stratégiákat építhetünk helyi szinten, hogy azokat ne hagyják
figyelmen kívül a társadalomban, a közösségeinkben és a helyi
közigazgatásban sem?” Bővebben: https://bit.ly/2PYhu42
Cristina Bodolan
Fordította és kiegészítette Ugron Nóra
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“Megértem a szenvedésüket, hölgyem…”

" ...trebuie să ne înţelegeţi şi pe noi."

Téli színjáték: zsandárok és szlogenek
Kedves olvasók, a Tégla előző számában beharangoztuk, hogy egy olyan eseménysorozattal készülünk, ami a Coastei/Karjala utcai kilakoltatások 10 éves
évfordulójára emlékezik meg. 2020 december 17-én helyszíneltünk ebben az utcában, majd a kolozsvári városháza elé vonultunk plakátokkal a kezeinkben, emléktáblát készítettünk, élő online beszélgetéseket tartottunk és rövid bemutatókat, beszédeket mondtunk. A nap végén Patarétre is kimentünk,
hiszen ott élnek a kilakoltatott családok. Néhány perc múlva megérkeztek a zsandárok is, és kérdőre vontak bennünket. A jelenetet teljes egészében
felvettük és itt lehet megnézni: https://fb.watch/4VfYA0wpYo/ (a zsandárok a 12. perc után érkeznek) A tragikomédia kedvéért és mivel a szó elszáll, az
írás megmarad, visszaadjuk itt azt az elképesztő és abszurd szóváltást, ami a tüntetők (a továbbiakban: T) és a zsandárok (Zs) között folyt.

Zs1: ki kérte az engedélyt a ….
T: mire?
Zs1: hát, mit csinálnak itt?
T: a szomszédok gyülekeztek, hogy megemlékezzünk
Zs1: valakivel tárgyalnunk kell, aki a kérelmet beadta …
van egy kérelem …
T: kérelem egy megemlékezéshez? van ilyen?
Zs1: ki a szervező? azzal kell beszélnem, aki szervező
T: feleljenek ők maguk, nem szükséges, hogy én szólítsam
fel őket
Zs1: hát, éppen ezt kérdezem, ki a szervező?
T: nem tudom, ha nem tudom, mit mondhatnék? szom-

mények között zajlik…

T: rendben, akkor folytathatjuk a megemlékezést?

T: de, mi ezt tesszük minden évben
Zs1: igen, de mi semmi mást nem mondtunk, csak, hogy

Zs2: skandálás nélkül. mert önök, hogy is mondjam, uszítanak… [kezét a mellére helyezve] megértem a szenvedésüket,

kapcsolatba kell lépjünk valakivel, aki szervező, ennyi.

hölgyem, hiszen igen nehéz helyzetben vannak, megértem,

Zs2: [az egyik tüntetővel beszél, nem lehet hallani]

de [mindkét kezével a mellén] meg kell értsenek bennünket

T: látták az AUR hogyan vonult be a parlamentbe? hogy

is

vonultak be? vehemensen!
Zs1: nem azért jöttünk, hogy felzaklassuk magukat,
pusztán tárgyalni akarunk, a rendet biztosítani [elrendezi
a gallérját]
T: hát, teljesen rendben volt minden, amíg önök meg nem
jöttek, normálisan beszéltünk

T: s minket ki fog megérteni?
Zs2: én megértem, de ne használják a továbbiakban a le a
rasszizmussal típusú szlogeneket
T: ne vegye rossz néven, de hallja, mit mond? hogy többet
ne szólaljunk fel a rasszizmus ellen? … 76 roma családot
lakoltattak ki. miért nem lakoltattak ki 76 román családot?

szédok vagyunk, kiültünk ide az utcára, tíz éve ismerjük

Zs1: mondtam én, hogy ne beszéljenek?

Zs2: én nem azért vagyok itt, hogy vitákba bocsátkozzak

egymást, tíz évvel ezelőtt történt egy igazságtalanság

T: akkor meg nem értjük …

T: de pontosan ezt csinálja, az imént mondta, hogy ne

Zs1: tudjuk …
T: ha a városban nem volt szabad, ide hoztuk össze, az utcánkba, távolságot tartva, maszkot viselve…
Zs1: ki kérelmezte?

Zs1: biztosítanunk kell a környéken a közrendet, normális

mondjuk többé azt, hogy le a rasszizmussal

körülményeket, amiknek önök itt mind megfelelnek. nem

Zs3: az csak egy példa volt egy szlogenre

tiltott meg senki maguknak semmit.

T: választhatott volna egy másik példát, ez a legbutább

Zs2: hallgassanak meg, kérem. beszéltem az úrral. ne-

példa. sőt, sértő. ezeknek az embereknek egy sor szenvedés

T: [máshoz] azt mondja, kérelmet kell leadni

künk nem az a dolgunk, hogy megbírságoljuk önöket, hanem

jutott miután kilakoltatták őket és ebben a rendfenntartó

Zs1: nem, a kérés megvan, valaki kérelmezte

azért jöttünk, hogy tudomásukra hozzuk, szépen, a törvényes

erők működtek közre. az önök elhúzódott jelenléte itt, mi-

T: kicsoda?

előírásokat

közben azt mondják, hogy nincsen semmi probléma nem

Zs1: hát, kicsoda!? ezt kérdezem én is!
T: de, ön mondta, hogy létezik egy kérelem
Zs1: tehát: valaki kérelmezte ennek a találkozónak az
engedélyeztetését

T: amiket mi betartottunk

tesz mást, mint elmélyítik ezt a sebet…

Zs2: igen, betartották, viszont, ha önök skandálni kezde-

Zs2: én semmit, semmilyen sebet nem mélyítek el,

nek, akkor mi a 60-as, a gyülekezésre vonatkozó törvényt

mindössze elmondom, hogy a járványhelyzetre tekintettel

kell alkalmazzuk erre a helyzetre, mivel önök ezt egy köztéri

tilos gyülekezni, ha a létszám több mint hat személy… szlo-

T: de ez nem találkozó, ez egy megemlékezés

gyülekezéssé alakították… hölgyem, kérem, engedje meg,

geneket is használhatnak, csak olyanokat, amelyek nem

Zs1: [telefonál]

hogy elmagyarázzam. önnek teljesen igaza van, korábban

vonatkoznak bizonyos értékekre…

T: gyülekezés, itt vagyunk a mi utcánkban, betartjuk a

nem volt itt semmi probléma. de a járványhelyzetre tekin-

T: milyen értékekre?

tettel a köztéri gyülekezések tilosak, és ha önök elkezdik

Zs2: úgy általában…

azt skandálni, hogy le a rasszizmussal és így tovább, akkor

T: a rasszizmusellenesség érték …

ez a gyülekezés köztéri gyülekezésnek minősül.

Zs2: mi nem a rasszizmusellenességről beszélünk most…

távolságot, maszkunk is van
Zs1: meg van értve, senki nem mondott semmit. fel akarom
venni a kapcsolatot azzal, aki kérelmezte ennek a találkozónak az engedélyeztetését…
T: néhány házsorral odébb is hasonló dolgok történik…
Zs1: [telefonál]
T: [kiáltanak] Le a rasszizmussal! Le a rasszizmussal!

T: rendben, és hogy közvetítsük az üzenetünket, szó nélkül?
Zs2: nem szó nélkül, hölgyem, mert önöknél itt vannak
ezek [a feliratokra mutat]

Zs2: [hátulról érkezik] nem kellett volna így megnyilvá-

T: a városháza előtt némán álltunk, némán álltunk abban az

nulni! szóval, önök ezeket az üzeneteket fogalmazták meg,

utcában, ahonnan kilakoltattak, ez itt a mi utcánk, kijöttünk,

rendben van, szép …

hogy véleményünket kifejezzük, hogy követeljük, hogy köl-

T: ugyanezt csináltuk, mielőtt önök megérkeztek…

töztessenek vissza. hogy fogja a városháza megérteni, ha én

Zs2: nem kell kiáltani, skandálni…

nem mondom el neki, hogy költöztessen vissza a városba?

T: de hát, ön erről beszélt
Zs2: [telefonján írni kezd]
T: a 76 kilakoltatott családból egy volt román, egy másik
magyar, a többi pedig roma. a románok és a magyarok szociális lakást kaptak, beköltöztek és mi itt maradtunk, mi, a
romák. minek hívják ezt, ha nem rasszizmusnak?
Zs2: hölgyem, én az én nézőpontomról nem nyilatkozhatok, mivel nem ismerem a helyzetet…
T: ide figyelj, te nagyon fiatal vagy, gyermek. mi most a

T: akkor, hogy másképp emlékezzünk meg?

Zs2: plakátok és feliratok segítségével

tízedik évfordulóra emlékezünk. semmi dolgunk nincs se

Zs2: ne kiáltsák azt, hogy le a rasszizmussal, s ilyeneket…

T: akkor nem világos, mi a probléma; ön szerint a skandálás-

a városházával, se a zsandárokkal

T: de nem azt mondtuk, hogy ön rasszista [lárma] … ez a
civilek dolga, ne tessék megharagudni. provokálni jöttek ide?
Zs2: azért jöttünk, hogy biztosítsuk, megfelelő körül-

sal van a baj?
Zs2: igen, mivel, ha skandálni kezdenek, ez a gyülekezés

[a videó leáll]
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

köztéri gyülekezéssé alakul
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Tüntetések Berlinben
Zárszó a lapszámhoz : Berlinben több ezren tüntettek
amiért az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy érvényteleníti a német fővárosnak az albérletárak befagyasztására
vonatkozó múlt évi döntését. A joszabályt alkormányellenesnek minősítették miután az üzelti szférához tartozó
280 konzervatív parlamenti képviselő fellebezett ellene.
Megjegyzendő, hogy a két politikai alakulat egyike sincs
jelen a berlini önkormányzatban. A berlini albérlők amiatt
aggódnak, hogy ez a döntés az albérleti árak robbanásszerű
növekedéséhez vezethet – holott azok már most igen magasak. Mi több, egyesek azt állítják, hogy ez a döntés más
városok bérleti. Plafon bevezetését célzó törekvéseire is demotiváló hatással lehet. Ezért az emberek utcára vonultak.
A tünetők által tartott molinón a köv. felirat áll: a szexmunka munka, míg a főbérlőnek lenni nem az.
Bővebben itt: https://www.dw.com/en/angry-berlin-renters-protest-court-ruling/a-57220959
videó: https://twitter.com/noemiola/status/
1382738307277320194
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

Egy fedél alatt. A lakhatási igazságosságért folytatott
küzdelmek és elemzések antológiája – egy interszekcionális

SZERETNÉL A TÉGLÁBA ÍRNI?
Szívesen fogadunk cikkeket, riportokat, elemzése-

nézőpont a COVID-19 világjárvány idején

ket, interjúkat, publicisztikákat vagy rövid esszéket a
lakhatáshoz való jog témáiban:
• lakbérekhez kapcsolódó problémák

Üdvözöljük az Egy fedél alatt. A lakhatási igazságos-

szemle, amely összefoglalja a lakhatással kapcsolatos

• dzsentrifikáció

ságért folytatott küzdelmek és elemzések antológiája

anyagokat, és amely a hivatkozások és kivonatok mellett

• kilakoltatások

– egy interszekcionális nézőpont a COVID-19 világjár-

idézeteket, valamint kritikai magyarázatokat is tartal-

• az állam és a magánintézmények visszaélései

vány idején című kiadvány megjelenését, melyet Ugron

maz. A lakhatási válság vagy a lakhatási igazságosság

• ellenállás, tüntetés és szolidaritás

Nóra szerkesztett, és a benne szereplő kivonatokat a

tétjei és a különböző társadalmi csoportok lakhatási

• lakhatási igazságosság és lakhatási politikák

#KöszönjükAVirágot feminista hálózat lakhatási igazsá-

helyzete iránt érdeklődő olvasó ezekhez kapcsolódó

gossággal foglalkozó munkacsoportjának tagjai írták és

kritikai nézőpontokat talál a brosúrát fellapozva. A kiad-

A szövegek hossza 1000-1200 szó lehet.

gyűjtötték össze.

vány pedagógiai és kritikai céljai rendkívül fontosak

Hasonlóképpen, nem-szöveges, az újságban

„Ez a kiadvány a #KöszönjükAVirágot feminista háló-

ellenálló, igazságos és a kölcsönös segítségnyújtáson

közölhető tartalmakat is elfogadunk - például

zat által 2021. március 1-8. között szervezett feminista

alapuló közösségek kialakítása szempontjából. Hisszük,

illusztrációkat, fotókat, karikatúrákat, mémeket,

hét eseményeinek része, melyek a „nőgyűlölet, a másik

hogy a kritikai tudás létrehozásával és megosztásával

képregényeket, azzal a kikötéssel, hogy ezek legye-

világjárvány” jelszó szellemében zajlottak.

hozzájárulunk a küzdelemhez, amelyet a kapitalista

nek eredetiek. Az alkotásokat, vagy a felmerülő kér-

rendszer ellen folytatunk, amely a járvány kontextusán

déseket a következő email-címre lehet elküldeni:

kívül is elszigetel minket egymástól.”

casisocialeacum@gmail.com

A COVID-19 járvány romániai kezdete, 2020 márciusa
óta azt mondják, maradjunk otthon, hogy biztonságban legyünk. Valóban nincs más választásunk, mint elkülönülni
más emberektől, hogy ne terjesszük a vírust. Így azonban

Fordította Ugron Nóra

Köszönjük!

a lakhatási válság és sokak prekárius lakhatási körülményei sokkal láthatóbbá és sürgősebbé váltak mint
korábban. Most már nagyon nehézzé vált figyelmen kívül
hagyni a következő kérdéseket: Biztonságban vagyunk
-e, ha nincs otthonunk, és az utcán kell maradnunk?
Biztonságban vagyunk-e, ha improvizált lakásokban, a

A Tégla, a lakhatási igazságosság lapja
A Căşi sociale ACUM / Social housing NOW!
kezdeményezése

közművekhez való hozzáférés nélkül, mérgező környezetben lakunk? Biztonságban vagyunk-e, ha túlzsúfolt
lakásokban vagy bántalmazó személyekkel élünk?
Ezekre a kérdésekre válaszul a lakhatási igazságosságért küzdő mozgalmak számos cikket, jelentést és
elemzést tettek közzé a lakhatási problémákról a világjárvány kontextusában. Az antológia egyik célja, hogy
bemutasson egy válogatást ezekből az írásokból, amelyek

A szám létrejöttéhez hozzájárultak:
Cristina Bodolan, Alexandru Czanka, Zsolt Levente
Dobrai, Radu Gaciu (grafică), Alexandru Greta, Alex
Liţă, Noémi Magyari, Péter Máthé, Manuel Mireanu
(editor), Marina Mironica, Maria Stoica, Nóra Ugron,
Enikő Vincze, George Zamfir, Linda Greta Zsiga,
Juhász-Boylan Kincső, Anghel Anna

2020 márciusa és 2021 márciusa között születtek. Mivel
a szövegek különböző forrásokból származnak, kiadványunk szeretné megkönnyíteni a lakhatási problémák

Megvalósult a Desire Alapítvány programja révén, a
Human Rights Initiative/OSF támogatásával.

és megoldások áttekintését a téma iránt érdeklődők
számára. Ez az antológia egy szubjektív szakirodalmi

Website: www.desire-ro.eu
www.casisocialeacum.ro
Email: desire_cluj@yahoo.com
Facebook: Căși sociale ACUM/ Social housing NOW
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