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Ki is védte meg Európát? 

Orbán Viktor miniszterelnök többször is azt állította, hogy mi védtük meg Európát 
a menekültektől. Mint írásunkból kiderül, ez tényszerűen nem igaz. A határzár előtt 
egyszerűen átengedtük őket. A kerítés felépítése néhány hónapig valóban Magyar-
ország megkerülésére kényszerítette a menekülőket és megnyugtatta a magyar la-
kosságot, de Európát egyáltalán nem tehermentesítette. A migrációs hullámot nem 
mi, hanem az Európai Unió és Törökország megállapodása állította meg.

Orbán Viktor 2017 nyarán Tusványoson a kö-
vetkezőket mondta: „Magyarország megvédte 
saját magát és magával együtt Európát a mig
ránsáradattal és invázióval szemben. Ez ne-
künk 260270 milliárd forintunkba került. Ebből 
egy mogyorónyi összeget térített meg az Unió, 
azt is mondhatnám, hogy az Unió addig ne be-
széljen szolidaritásról, amíg nem fizette ki, ami-
vel nekünk tartozik Európa megvédéséért,

Mindenki jól emlékszik rá, hogy 2015 ele-
jétől valóban folyamatosan emelkedett a Ma-
gyarország déli határaihoz érkező menekültek 
száma. A legsúlyosabb időszakban volt olyan 

hét, amikor egy nap 
6810 ezer ember is ér-
kezett Szerbiából. Csak 
2015ben közel 400 ezer 
külföldi mehetett át Ma-
gyarországon.

Egy évvel az ese-
mények után így nyilat-
kozott Németh Szilárd, 
a Fidesz–KDNP alel-
nöke:  „… 170 ezret még 
tudtunk regisztrálni, az 

is óriási szám, ebben is nagyon élen járunk Eu-
rópában, és eminensen jártunk el, de 220 ezer 
ember átgázolt rajtunk.”

A zöldhatár lezárásának 2015 októberétől 
azonnal érzékelhető hatása lett. Egyik napról a 
másikra több ezerről szinte nullára esett vissza 
a Magyarországon elfogott illegális határátlé-
pők száma. Csakhogy a határ lezárásával egy-
szerűen megváltoztattuk a migráció útvonalát. 
Míg Magyarországon töredékére csökkent a 
nyomás, addig Horvátországban és Szlovéniá-
ban sokszorosára emelkedett. Vagyis nem állt 
meg az Európába irányuló áradat. 

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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Havonta 
ezer magyar 
jelzáloghiteles 
család veszíti el 
a lakását

A végrehajtási törvény szigorítása saj-
nos egyáltalán nem hozott visszaesést 
az árverések számában. Még mindig 
100 ezer körül lehet a bankoknak 90 na-
pon túli késedelemmel tartozó, veszé-
lyeztetett jelzáloghitelesek száma.

Április, május és június hónapokban 2947 csa-
lád veszítette el lakásának tulajdonjogát– írja a 
Portfolio.hu című internetes gazdasági napilap 
az MNB friss statisztikái nyomán. Ebből 1763 
lakás került a Nemzeti Eszközkezelő tulajdo-
nába, amely 2013 eleje óta 28 ezer 862 lakást 
vett át. Ezeket tovább bérelhetik a lakóik.

Míg 344 lakást a még korábban létező 
kényszerértékesítési kvótájuk alapján árverez-
tek el a bankok, 241 árverezését azonban ezen 
a kvótán kívül végezték el. 599 lakást maguk 
az adósok értékesítettek.

Még mindig 100 ezer körül lehet a ban-
koknak 90 napon túli késedelemmel tartozó 
jelzáloghitelesek száma, bár erről pontos ada-
tok nincsenek – írja a portál, amely rámutat 
arra is: a végrehajtási törvény tavaszi szigorí-
tása, amely egy éven keresztül nem engedi 
a becsérték alatt elárverezni az ingatlanokat, 
nem hozott visszaesést a banki árverések 
számában. Sőt, az elmúlt években még soha 
nem volt ilyen magas a banki lakásárverések 
száma, ugyanakkor ez valószínűleg tovább-
ra is eltörpül a közműszolgáltatók és önkor-
mányzatok által végzett árverések számához 
képest.

Forrás: www.portfolio.hu;  www.hir24.hu

Ráadásul úgy, hogy egy főre jutóan a 
legtöbb EUtámogatást Magyarország kapta 
– tehát valójában a magyar gazdaság ebben 
az időszakban a leggyengébb teljesítményt 
nyújtotta a régióban.

Ezek az évek egyfajta kegyelmi állapotot 
jelentettek a középeurópai régió gazdasá-

gaiban: Európa felszívta a fölös munkaerejü-
ket a válságban, így nem omlottak össze az 
ellátórendszerek, mivel nem nőtt az egekbe 
a munkanélküliség, a munkanélkülieket (és a 
politikailag elégedetleneket) exportáltuk. Gaz-
dasági migránsaink hazautalásai fenntartották 
a belső fogyasztást a nehéz években. Fo
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séggel kecsegető országrészbe költözni, mert 
ott arányaiban a lakásárak is jóval magasabbak.

Nógrád és Tolna megyében 5–5 év ele-
gendő az ingatlanvásárláshoz a területi jöve
delmekkel kalkulálva, Budapesten viszont 
csak   nem 12 év, Veszprémben pedig 13,5 év kell 
ugyanehhez. Ritka, de van olyan megye is, ahol 
2015höz képest a jövedelmek nagyobb mér-

tékben nőttek, mint az ingat-
lanárak, így például Bács
Kiskun megyében 2015ben 
10,6 év kellett egy közepes 
méretű ingatlan megvásár-
lásához, míg 2017ben 9,1 év.

A lakásszerzési idő ak-
kor csökkenhet, ha 3–5 éven 
belül valóban elkészül a ma-
gánszemélyek és a vállalko-
zók által tervezett 30–50 ezer 
új lakás. Ez az árak stagná-
lását eredményezhetné, mi-
közben a nettó jövedelmek 
még nagyobb tempóban, 

évi 1520 százalékkal emelkednek – fejtette ki 
Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elem-
zője a közleményben. Hozzátette, feltétel az is, 
hogy tovább csökkenjenek a hitelkamatok és 
az állam újabb ösztönzőket vezessen be, illetve 
hosszabbítsa meg a mostani, 5 százalékos áfa 
hatályát.

Forrás: Magyar Távirati Iroda

„Egyetérte Ön azzal, hogy a korrupciós 
bűncselekmények büntethetősége legalább 
tizenkét év elteltével évüljön el?” 

Erre a kérdésre lehet majd népszavazá-
son válaszolni, ha sikerül összegyűjteni orszá-
gosan 200 ezer aláírást. A kérdést Vágó Gá-
bor volt LMPs képviselő, a Korrupcióellenes 
Szövetség titkára nyújtotta be, a minap pedig 
öt ellenzéki párt állt ki közösen azzal, hogy tá-
mogatják a kampányt. 

A Momentum 200 ezer aláírást ígért, va
gyis ha ez így lenne, ők maguk összeszedné-
nek annyit, amennyi a népszavazáshoz kell. 
Az MSZP 50 ezer aláírást ígért, ők azt mond-
ták, 23 nap alatt össze akarják ezt gyűjteni, 
ami már egy teszt a 2018as kampányra. Az 
Együtt, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt 
egyenként 22 500at ígért, de a Közös Ország 
Mozgalom is beszáll a gyűjtésbe.

Forrás: www.444.hu

Egy gazdaság teljesítményét nem lehet ab-
szolút mértékben megítélni, mindig függ a 
környezettől. Egy válsághelyzetben már az is 

hatalmas teljesítmény, ha nem 
zsugorodik a hazai gazdaság, 
amikor pedig minden országé nő, 
akkor nem az az eredmény, ha 
nálunk is van növekedés, hanem 
az az érdekes, ha nálunk sokkal 
magasabb vagy alacsonyabb, 
mint máshol. Ha összehasonlítjuk 
a régiós országok egy főre jutó 
gazdasági teljesítményét (vá      sár
lóerőparitáson mért GDPnöve-

kedését) 2010 és 2016 között, akkor azt kapjuk, 
hogy Magyarország az utolsó előtti a növeke-
désben.

Sokszor halljuk, hogy minket csodál a világ a gazdasági teljesítményünk miatt, 
meg azt is, hogy mi vagyunk Kelet-Európa éllovasai. Sajnos egyik sem igaz, ha 
számítanak a tények is. 

Kik Kelet-Európa éllovasai? 

Népszavazási aláírásgyűjtő verseny 
az ellenzéki pártok között

Nyolc–tizenkét évnyi átlagjövedelem 
kell a saját lakáshoz

Budapesten 12, országosan csaknem 8 évnyi átlagjövedelem kell ahhoz, hogy 
valaki egy közepes méretű lakáshoz jusson; ez az arány rosszabb, mint három 
éve, mert a lakásárak kétszer olyan gyorsan nőttek ezalatt, mint a jövedelmek - 
derül ki az Otthontérkép friss felméréséből.

Idén a második negyedévben egy 75 négyzet-
méteres ingatlan megvásárlásához átlagosan 
20 millió forint kellett, így az átlagos nettó jö-
vedelem alapján a megvásárláshoz 7,8 év volt 
szükséges. Ez az idő 2014ben 6,8 év volt, a 
háttérben az áll, hogy a jövedelmek 20, a la-
kásárak viszont 40 százalékkal emelkedtek.

Az elemzés szerint az országon belüli 
népmozgás a keleti országrészből nyugat felé 
mutat, mert az emberek a magasabb jövede-
lem reményében változtatnak lakóhelyükön. 
Ugyanakkor – kizárólag az ingatlanárak és a 
jövedelem viszonyát vizsgálva – nem feltét-
lenül éri meg egy magasabb kereseti lehető-
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2016 elején viszont tényleg nagyot válto-
zott a KözelKelet felől Európába tartó mig-
ráció. Ha megnézzük az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának adatait, azt fogjuk látni, hogy 
2016 márciusában mintha elvágták volna az 
egészet. 

A magyar kerítés miatt álltak meg a mig-
ránsok? Szó sincs róla.  2016 márciusában az 
Európai Unió (orbánul: Brüsszel) megállapodott 
Törökországgal, amely azóta gyakorlatilag nem 
engedi tovább a menekülteket. A menekültek 

most ÉszakAfrika felől érkeznek, de ez már 
minket közvetlenül nem érint.

Ha elfogadjuk, hogy hazudjanak nekünk, 
akkor nem fogunk eligazodni a világ dolgaiban, 
és nem tudunk válaszolni arra a kérdésre sem, 
hogy biztosan megértee 260270 mil li árd fo-
rintot kiadni a kerítésre, miközben a szomszé-
dos országok kerítés nélkül is viszonylag köny-
nyedén túlélték azt a néhány hónapot, amíg 
Törökország teljesen meg nem állította a me-
nekülteket. Fo
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