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A látszat és a valóság – a magyar szociális válság 
 
Magyarország nem tljesít jobban! A kormány sikerpropagandája szín tiszta 
hazugság. Sőt a kormány rezsipropagandája sem ér semmit: ma 
Magyarországon nagyon sokan szenvednek attól, hogy nem tudják kifizetni a 
rezsijüket, és a téli hidegben a saját lakásukban fagynak meg. Nézzük a 
tényeket: 
 
•2010 óta  a szegények még szegényebbek lettek, a középosztályt a lecsúszás 
fenyegeti. 
•Ma büntetik az elesetteket, emberi méltóságukban sértik őket, korlátozzák 
alapvető emberi jogaikat. 
•A szociális jogok ma már nem részei az alaptörvénynek. Orbánék azt 
gondolják, hogy ha nem látunk az utcán szegény embert, akkor szegénység 
nincs is az országban.  
 
•Csakhogy 4 millióan élnek a létminimum alatt. 
•A három és több gyermekeseknél a szegénységi ráta a duplájára, 41%-ra 
nőtt.  
•Eközben gyermekek tízezrei éheznek és százerek alultápláltak.  
•Ma sokaknak mindössze 22.800 Ft.-ból (foglakoztatást helyettesítő 
támogatás) kell eltartaniuk saját magukat és családjukat. Emiatt ekkora a 
gyermekszegénység és emiatt kerülnek sokan az utcára is. Így sérülnek 
mindenkinek a jogai: a gyermekeké, a szülőké. 
 
•De a szegény emberek jogfosztására a legjobb és egyben legfelháborítóbb 
példa a hajléktalanság kriminalizálása. Tavaly lépett hatályba az a fővárosi 
rendelet, melynek értelmében szinte az egész városban jogellenessé vált az 
utcán „életvitelszerűen” tartózkodni. A rendelet is mutatja, hogy az Orbán-
rezsim nem a hajléktalanság és a szegénység ellen küzd, hanem a hajléktalan 
és a szegény emberek ellen. A hajléktalanság ellen rendőrökkel küzdeni nem 
csak embertelen, de ostobaság is, mert ezzel olyan rendőri erőket kötnek le, 
amelyeknek a bűnözőket kellene üldözniük.  
 
•A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adatai szerint összesen 10.355 
férőhely van az országban, miközben kb. 17.000-en élnek fedél nélkül. Az 
adatokból az is kiderül, hogy a hajléktalanszállók országszerte körülbelül 
140%-os átlagos éves kihasználtsággal működnek.  Ehhez a téli 
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krízisidőszakban kialakított átmeneti férőhelyeket is hozzáadva átlagosan 
117%-os az éves kihasználtság. Így fordulhatott elő, hogy tíz ember 
megfagyott az utcán ebben az évben. 
 
•A hajléktalan emberek száma nehezen becsülhető, ám azt tudjuk, hogy a 
hajléktalanellátó rendszerben öt év alatt 48 ezer ember fordult meg.  
•A hajléktalanok hozzávetőlegesen harmada több, mint 10 éve él otthon 
nélkül, tizedük egy éven belül veszítette el otthonát. A hajléktalanná válás 
legtöbb esetben családi konfliktusokra, válásra vezethető vissza, ám 2013-ban 
25%-ra nőtt azok aránya, akik azért veszítették el otthonukat, mert nem 
tudták fizetni annak költségeit. A szállók túlzsúfoltak, így van ahol télen a 
folyosókon, az ágyak alatt és a lépcsőfordulóban is emberek alszanak. Sok 
szállón csak éjszaka tartózkodhatnak bent az emberek, nappal kiteszik őket az 
utcára. Senki sem akar az utcán élni, hiába akarja a kormány elhitetni ezt 
velünk! Közben az állam nem gondoskodik ezekről az emberekről! 
 
•Közben a Habitat for Humanity legfrissebb jelentése szerint a 2012-es 1,2 
millióról 1,5 millióra emelkedett a lakhatási szegénység.  
•Legalább 2,7 millió ember van ma hazánkban, akiket a rezsicsökkentés 
egyáltalán nem érint.   
•300.000 ember szegregált körülmények között él, többségük olyan 
lakásokban, ahol nincs ivóvíz, vagy éppen WC.  
•A gyermekek közül 620 ezren élnek olyan lakásban, ahol az otthonuk ázik, 
vagy penészes, 170 ezren, ahol nincs WC a lakásban és 136 ezer gyerek 
otthonában nincsen zuhany vagy fürdőkád.  
•Évente 500 ezer végrehajtási eljárás indul, és közel 5 ezren veszítik el 
otthonukat, míg a szociális bérlakás hálózat érdemben nem bővül.  
•A rezsicsökkentés a 900 ezer fával, szénnel, PB gázzal fűtő háztartást 
egyáltalán nem éri el.  
•Közmű- vagy hiteltartozás miatt Magyarországon évente kb. 500 ezer 
végrehajtási ügy indul, ez a szám évről évre nagyjából 10%-kal növekszik.  
•A közműdíj-tartozást felhalmozók aránya sokkal nagyobb, mint a 
jelzáloghiteleseké. Míg rezsitartozása a lakosság közel negyedének van, addig 
a jelzáloghitel tartozások a népesség 6,8%-át érintik.  
•A legfrissebb adatok szerint a mintegy félmillió lakásból 383 ezer lakás áll 
üresen Magyarországon, miközben körülbelül 300 ezer család élethelyzete 
indokolná a szociális bérlakásba való költözést.  
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•Ma négymillióan élnek a létminimum (l-é-t-m-i-n-i-m-u-m!) alatt, öt év alatt 
33 ezerrel több gyermek él szegénységben, a családok mediánjövedelme 10 
évvel ezelőtti szintre csökkent. 
•Tizenegy százalékról 15,4 százalékra emelkedett azoknak a 15-24 évesek 
fiataloknak aránya, akik sem oktatásban, sem foglalkoztatásban, sem 
képzésben nem vesznek részt. 
•A 15-24 éves fiatal munkanélküli álláskeresők száma 20 százalékról közel 30 
százalékra nőtt.  
 
Az egyenlőtlenségi olló nemhogy nyílik, hanem lassan kettétörik. 
 
Ez a magyar valóság. 
 


