
A milliárdokba kerülő plakátoláson túl to-
vábbi százmilliókat költ el feleslegesen a 
kormány az úgynevezett nemzeti konzultá-
cióra, amelyben egyébként olyan kérdések 
is vannak, amelyek egyszerűen nem iga-
zak. Csak egyetlen példa: Abban az újság-

cikkben, amelyben Soros György kifejtet-
te a ma gánvéleményét a menekültkérdés 
kezeléséről, ő is az ellen hadakozott, hogy 
rá erőszakolják őket olyan országokra, ame-
lyek nem akarják a befogadást. Soros szerint 
fontos, hogy a tagállamok és a menedékké-
rők is kifejezhessék, mit akarnak. Szó szerint 
így fogalmazott: „Odatenni őket, ahová ők 
akarnak menni, és ahol őket is akarják, ez a 
siker elengedhetetlen feltétele.” 

Soros a másik cikkében is ugyanazt 
mondta, vagyis hibásnak nevezte az unió 
politikáját, mert: „…nem önkéntes, mert az 
EU kvótákat akar bevezetni, a menekülteket 
ott akarja elhelyezni, ahol nem akarnak len-
ni, és ahol az országok sem akarják őket.”

Beszélhetett volna ennél egyértel műb
ben és világosabban Soros György? Mit 
gon     doljunk Orbán Viktorról, aki képes tö-

kéletesen az ellenkező-
jét hazudni annak, mint 
amit Soros György bizo-
nyíthatóan leírt?

De hogy még ennél 
is szánalmasabb legyen 
ez az ügy: Ön mit gondol, 
a magyar miniszterelnök 
megszavazta a migrán-
sok elosztásáról szóló 
kvótahatározatot Brüsz-
szelben? 

Az Európai Tanács 
(ET) elnöke, Donald Tusk 
hivatalos levélben erő-
sítette meg, hogy Orbán 
Viktor is megszavazta a 

kvótákat, amikor igennel voksolt a testület er-
ről szóló határozatára. 

Tudjuk, hogy fájdalmas a felismerés, 
hogy hazudnak Önnek. Teszik ezt azért, hogy 
rettegjen, és félelmében rájuk szavazzon. 

Forrás: www.index.hu, www.atv.hu 
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Tényleg senkit nem zavar, hogy 
900 000 honfitársunk áll a csőd, 
a kilakoltatás szélén?

Jelenleg 900 ezer magyar állampolgár ellen zajlik végrehajtási ügy, mert nem 
tudnak fizetni. Ezt hívják társadalmi katasztrófának. Mégsem ebben az ügy-
ben indul nemzeti konzultáció.

A 900 ezer ügyből 280 ezer behajthatatlan, 
mert a tartozók nem rendelkeznek ingatlan-
nal vagy ingósággal, ami fedezné a végrehaj-
tást.  Ez a szám nem valami ellenzéki ferdítés, 
hanem az Igazságügyi Minisztérium közlése. 

A 900 ezer ember összesen 3229 milliárddal 
tartozik. Csak idén ősszel, a decemberi kila-
koltatási moratóriumig, 1100 családot fognak 
az utcára rakni – írja Jámbor András a Kettős 
Mérce elnevezésű blogon.

Augusztusban a devizahitelesekről is szó-
ló rendkívüli parlamenti napra el sem mentek 
a Fidesz képviselői. Az ellenzéki indítványo-
kat rendre lesöprik a témában.

Október 14én, 15 órakor indul a Deák 
térről „A Város Mindenkié” csoport  
által szervezett Lakásmenet, ahol a 
felvonulók a kormányzat nem létező 
lakhatási politikája ellen, a minden-
kinek járó lakhatási jogért tüntetnek. 
Mint írják: „Lakás nélkül nincs mél-
tóság, biztonság, család, egészség, 
élet. Van megoldás a lakhatási vál-
ságra.” 

Forrás: kettosmerce.blog.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy 
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja 
tovább!  A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon.  Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület  |  info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Nemzeti 
konzultáció – 
Még a kérdések 
sem igazak

Megint elborították az országot a Soros 
Györgyöt ábrázoló óriásplakátok. Bele-
gondolt már abba, hogy tényleg az len-
ne az ország legfontosabb problémája, 
mit gondol a menekültkérdésről egy 
Amerikában élő milliomos? Érdemes 
ezért milliárdokat elherdálni? 
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Évek óta nem javul az egészségtelen lakások 
aránya Magyarországon, de a kormány erről 
tudomást sem vesz – állítja a Habitat nevű civil 
szervezet, amely immár hat év óta ad ki jelen-
téseket a magyar lakáshelyzetről. A Habitat for 
Humanity a világ 70 országában dolgozik azért, 
hogy minden ember egészséges, megfizethető, 
méltó otthonban élhessen.

A 2016os év lakhatási helyzetét elemző ta-
nulmányból kiderül, hogy a szociális segítségre 
szoruló szegények lakásgondjainak kezelését a 
kormány az önkormányzatokra hagyja, miköz-
ben lakáspolitikai intézkedései a középosztályt 
segítik. 

A magyar lakosság 89 százaléka saját tulaj-
donú lakásban él, s ez az arány még a legsze-
gényebbek körében is majdnem 75 százalékos. 

A kormány mégis főként a saját tulajdonú lakás 
vásárlását vagy bővítését támogatja, ám épp a 
kisjövedelműek nem tudnak megfelelni a jobb 
lakáshoz jutást segítő családi otthonteremtési 
kedvezmény (CSOK) feltételeinek. Így a szegé-
nyek lakásainak minősége nemhogy javulna, 
hanem évről évre romlik.

Ennél csak az önkormányzati bérlakások ál-
lapota elkeserítőbb. Eleve nagyon kevés az ön-
kormányzati szociális bérlakás, csak az összes 
lakás 1,5 százaléka. Ezek majdnem 15 százaléka 
pedig nagyon rossz állapotban van. A kormány 
hozzáállását mindennél jobban mutatja, hogy az 
elmúlt másfél évben a költségvetés mindösz-
sze 12,4 millió forintot szánt az önkormányzatok 
lakásfelújítási hiteleinek támogatására. Egyetlen 
vidéki lakás árát.

2015ben a jobb módúaknak a lakáscélú ál-
lami pénzek 75 százaléka jutott, 2016ban már 
a 77 százaléka, eközben a legszegényebbek 
számára az ilyen támogatások egyre elérhetet-
lenebbek.

De ugyanilyen elkeserítő helyzetet mutat-
nak a hivatalos statisztikai adatok is. A legutóbbi 
lakásfelmérésük szerint 320 ezer elfogadhatat-
lanul rossz minőségű lakás van, a magyar lakás-
állomány 8,2 százaléka. Többségük kistelepülé-
seken, még inkább az apró falvakban, tanyákon, 
ahol egyébként is a legszegényebb családok 
laknak. Ahol 3 gyermek van, ott ráadásul szinte 
biztos a túlzsúfoltság – ilyen a magyar lakások 
40 százaléka. Az itt élőknek a magyar állam szin-
te semmilyen megoldást nem kínál. 

Forrás: www.népszava.hu

A négy éve államosított gáznagykereskedő 
(az MFGK) immár 51 milliárd forint többletet 
halmozott fel azáltal, hogy egyre olcsóbban 
szerzi be a gázt, de a lakosságnak változatlan 
áron adja tovább. Ha ezt a többletet átengedné 
a fogyasztóknak, az átlagos háztartás (évi 1200 
köbméter fogyasztásig) 32 százalékkal olcsób-
ban juthatna gázhoz.

Ám Aradszki András, az illetékes Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügye-
kért felelős államtitkára úgy fogalmazott: ná-
lunk „a lakossági energiaárak nem függenek a 
világpiaci áraktól”.

Az október 1től kezdődő „gázév” kapcsán 
életbe lépő kormányzati szabálymódosítás 
csak arról intézkedik, hogy mostantól az álla-

mi gáznagykereskedőnek némi hasznot át kell 
engednie a szintén állami szolgáltatónak, a Fő-
gáznak, amely a lakosság közvetlen ellátását 
végzi.  Egyik állami zsebből a másikba. Csak az 
egészből épp a lakosság nem lát semmit.

Forrás: www.nepszava.hu

A családok most az indokoltnál átla-
gosan évi 22 ezer forinttal többet köl-
tenek rezsire, mivel a lakossági gázár 
változatlan, holott a világpiaci ár 2014 
óta meredeken zuhan. 

Harmadával 
lehetne olcsóbb, 
mégsem csökkenti 
a gáz árát 
a kormány  
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Kétmilliónál is 
többen élnek 
egészségtelen 
lakásokban

A magyar lakosság majdnem 27 szá-
zaléka vizesedő, beázó vagy penészes 
otthonban lakik – ez 2,6 millió ember, 
köztük 540 ezernél több gyermek, a sze-
génységi küszöb alatt élők majdnem 
fele. 

A fő probléma a támogatási rendszerrel van – ál-
lítja Kováts Bence, a Habitat nevű civil szervezet 
szakértője. Ennek egyik oka, hogy a most alkal-
mazott módszerek nem alkalmasak arra, hogy 
felmérjék, hová kellene mennie a juttatásnak. 
Vagyis hiába ad erre a célra a kormány három-
milliárd forintot, ha nem jó a feltételrendszer. 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnöke úgy véli, a kormány kommunikációs 
okokból vette magához a feladatot, pedig segí-

teni leginkább helyben kellene. Gémesi György 
a Klubrádiónak elmondta, azokat a települése-
ket kellene jobban támogatni, amelyek nem ké-
pesek teljes mértékben ellátni a lakosságot.

Kováts Bence úgy véli, két dologban lehetne 
javítani. A belügyi tárcának pontosabban kellene 
meghatároznia, kiket kell segíteni. A másik pedig 
hogy fel kellene mérni, hányan fűtenek szénnel 
és fával egy adott településen. 

Forrás: www.klubradio.hu

Nem mindenkinek jut télen tűzifa 

Nemcsak a kereskedelemben van hiány, hanem a szociális elosztó rendszerrel is 
bajok vannak. Noha a kormány milliárdos tételben hirdetett meg programot, több 
szakember is állítja, nem megfelelőek a pályázati feltételek, így nem mindig oda jut 
el rászorultsági alapon a tűzifa, ahová valóban kellene. 

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbí-
zásából, október 4én és 5én, 792 fő meg      
kérdezésével készített reprezentatív köz vé
leménykutatásban vizsgálta a választásra 
jogosultak véleményét.

A megkérdezettek több mint fele (56 
százalék) akar kormányváltást, és negyede 

(28 százalék) örülne annak, ha nem lenne 
változás. Egyedül a Fideszszavazók köré-
ben van többsége a kormányváltást nem 
szándékozóknak (85 százalék), minden más 
vizsgált társadalmi csoportban a váltók van-
nak többségben.

Forrás: www.publicus.hu/blog/

A választók többsége leváltaná a Fideszt


