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2022. ÁPRILIS 
 

Márciusban 6970 gyermek született, és 11 746 fő vesztette életét 
KSH. 2022.04.29. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep2203  

 

2022 márciusában 6970 gyermek született, 11%-kal, 844 újszülöttel kevesebb az egy évvel korábbinál. 11 746 fő 

vesztette életét, 35%-kal, 6215 fővel kevesebb, mint 2021 márciusában. A jelentős csökkenés oka a Covid19-

járvány harmadik hullámának tavaly márciusi magas bázisértéke. A járvány előtti utolsó évhez, 2019 

márciusához képest 1,7%-kal magasabb az idei érték. 

 
 

Állampárti Civil Alap: az igénylők 5 százaléka kapta a támogatások kétharmadát 
Bódis András. Válasz Online. 2022.04.29. 

https://www.valaszonline.hu/2022/04/29/varosi-civil-alap-2022-lista/  

 

A Miniszterelnökség sebtében újranyitotta a Norvég Civil Alap helyére állított állami pénzcsapot, a Városi Civil 

Alapot – hogy a tavalyi 4,4 után most 4,8 milliárd forinttal „ösztönözze” az alapítványi, egyesületi munkát. Egy 

hete megvolt az idei eredményhirdetés is, immár egyben látjuk tehát, mi lett az eddig kiszórt 9,2 milliárd sorsa. 

Az igénylők 5 százaléka kapott 8–26 millió forint közötti kiemelt támogatást. Ez a bő négyszáz, javarészt Fidesz-

háttérintézményként is leírható szervezet – benne Németh Szilárdtól a kormánynak kampányoló pap, Bese Gergő 

köreiig – a teljes keret majd’ kétharmadát elvitte. 

  

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep2203
https://www.valaszonline.hu/2022/04/29/varosi-civil-alap-2022-lista/
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KSH lakbérindex, 2022. március 
KSH. 2022.04.27. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakberindex_szamitas/2203/index.html  

 

Gyorsuló ütemben nőttek a lakbérek márciusban: az előző hónaphoz képest országosan 2,3, Budapesten 2,9%-

kal. A fővárosban az egy évvel korábbinál átlagosan 19%-kal magasabbak voltak a kínálati díjak, ezen belül a 

pesti belső kerületekben történt a legnagyobb mértékű (23%-os) emelkedés. A budapesti lakbérindex ebben a 

hónapban haladta meg először a 2020. januári csúcsot: a járvány előtti szintnél már 1,2%-kal drágábban kínálták 

a kiadó lakásokat. 

 

 
 

A homoszexualitás a közösségnek is hajthat evolúciós hasznot 
Balázs Zsuzsanna. Qubit Live. Qubit. 2022.04.29. 

https://qubit.hu/2022/04/29/qubit-live-4-a-homoszexualitas-a-kozossegnek-is-hajthat-evolucios-hasznot  

 

Számos kérdés közül felmerült például, hogy az egyedfejlődés során mikor dől el, hogy valaki homoszexuális lesz-

e. Evolúciós értelemben előnyös vagy hátrányos-e, hogy az emberek néhány százaléka a saját neméhez 

vonzódik? A társadalmi elfogadottság növeli-e egy populációban a homoszexuálisok számát? Betegség-e a 

homoszexualitás? Mit tekintünk egyáltalán betegségnek? Hogyan változott a homoszexualitás társadalmi 

elfogadottsága? Hogyan alkalmazkodtak a társadalmi nemi szerepek a megváltozott életkörülményekhez? 

Hogyan viszonyul a magyarországi oktatás a nemi szerepekhez és a szexuális neveléshez? 

 

Mit tehet az óvoda, ha a szülő részegen jön a gyerekért? 
Hintalovon. 2022.04.27. 

https://hintalovon.hu/2022/04/27/mit-tehet-az-ovoda-ha-a-szulo-reszegen-jon-a-gyerekert/  

 

Amennyiben a gyerekért érkező felnőtt olyan állapotban van a gyerek átvételekor, ami az óvodapedagógus 

szerint aggodalomra adhat okot – tehát feltételezhető, hogy alkohol, kábítószer vagy esetleg erős gyógyszerek 

hatása alatt áll –, akkor valamennyi érintett biztonsága szempontjából is fontos, hogy az intézmény előre 

átgondolt eljárásrend szerint cselekedjen. Meghatározó ilyenkor, hogy a szülővel találkozó óvodapedagógus ne 

döntsön egyedül ebben a kérdésben, hanem kérje az óvodavezető (vagy a helyettese) segítségét. Ez a helyzet 

kifejezetten a gyerek biztonságáról szól – az óvodapedagógus az intézményvezetővel együtt tehát azt mérlegeli 

ilyenkor, hogy biztonságban lesz-e a gyerek a hazafelé tartó úton vagy sem, amennyiben elengedik a szülővel. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakberindex_szamitas/2203/index.html
https://qubit.hu/2022/04/29/qubit-live-4-a-homoszexualitas-a-kozossegnek-is-hajthat-evolucios-hasznot
https://hintalovon.hu/2022/04/27/mit-tehet-az-ovoda-ha-a-szulo-reszegen-jon-a-gyerekert/
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Láthatatlan erőszak 
Juhász Dániel. Népszava. 2022.04.27. 

https://nepszava.hu/3154834_lathatatlan-eroszak  

 

Fontos különbség: a biztonságérzet, nem pedig a biztonság. Merthogy az iskolaőrök jelenléte, még ha 

megnyugvást is adhat egyeseknek, magát az iskolai erőszakot nem tudja megakadályozni. A rendszer nem 

foglalkozik  sem a konfliktusok okaival, sem pedig a következményeivel. 

 

Sok menekült, sok pénz – Hallgat és válogat az Orbán-kormány, milyen civileknek 

ad az EU által küldött 100 milliárd forintból 
Gulyás Erika, Szalai Anna. Népszava. 2022.04.27. 

https://nepszava.hu/3154893_ukrajna-menekultek-civil-szervezetek-orban-kormany-tamogatas-europai-unio  

 

Noha bő 100 milliárdos uniós támogatást kap az Orbán-kormány az ukrán menekültkrízis kezelésére, kérdéses, 

kapnak-e ebből civilek is. A kabinet ráadásul megválogatja hogy az Ukrajnából érkezők támogatói közül kinek 

ad: Iványi Gábor testvérközössége például krízis idején sem számíthat könnyen ellentételezésre. 

Arra a kérdésünkre, hogy tervezi-e ezt a kormány két nap alatt sem válaszolt a Belügyminisztérium és a 

Miniszterelnökség. Megkerestünk több olyan civil szervezetet is, amelyek jelentős részt vállaltak a menekültek 

ellátásában. Ahol válaszoltak, azt mondták, őket nem kereste meg a kormány, nem tudnak arról, hogy kapnának 

pénzt ebből az uniós keretből.  

 

„Az Igazgyöngynek fel kell számolnia magát” | Told ~ Helyközi Járat 
Partizán. 2022.04.26. 

https://youtu.be/sxLzI_5Z9Ao  

 

Az Igazgyöngy Alapítvány 2009-ben egy pici, szegény, 

határmenti zsáktelepülésen, Toldon belefogott egy 

egyedülálló projektbe. Egyszerre tartanak fent tanodát, 

szerveznek közösséget, nyújtanak segítséget a 

családoknak, és adnak munkát a helyieknek. Bár számos 

szép eredményt sikerült elérniük az utóbbi években, 

most mégis azzal kerültek a nyilvánosságba, hogy 

Toldon 93 százalékot ért el a Fidesz. 

 

Végstádiumban az otthoni szakellátás – kivéreztették a rendszert, nem lesz 

rehabilitáció, se hospice, ha nem változik a finanszírozás 
Muhari Judit. Népszava. 2022.04.25. 

https://nepszava.hu/3154375_egeszsegugy-szakellatas-rehabilitacio-hospice-finanszirozas-orban-kormany  

 

Végstádiumban van, akár már a következő hónapban megszűnhet az otthoni szakellátás, ha az évek óta 

változatlan finanszírozás miatt teljesen kifogy a pénzből az országos lefedettségű szolgáltatói hálózat. Az itt 

dolgozó szakemberek enyhítik a végstádiumos rákos betegek fájdalmát, kezelik a műtétről hazatérők sebeit, 

ápolják a Covid-19 után lábadozókat. 

A megszűnés szélére sodródott, utolsó óráit éli az otthoni szakellátás. A helyzet már most is kritikus, több vidéki 

városban már nincs szakember, egyre nőnek a várólisták, sokan elvesztik a lehetőséget, hogy szakszerű 

rehabilitációval újra teljes életet élhessenek. Ha nem lesz sürgősen változás, országossá nőhet a probléma. 

https://nepszava.hu/3154834_lathatatlan-eroszak
https://nepszava.hu/3154893_ukrajna-menekultek-civil-szervezetek-orban-kormany-tamogatas-europai-unio
https://youtu.be/sxLzI_5Z9Ao
https://nepszava.hu/3154375_egeszsegugy-szakellatas-rehabilitacio-hospice-finanszirozas-orban-kormany
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Másfél év alatt 480-szor intézkedtek iskolaőrök Magyarországon, volt erőszak is 
Juhász Dániel. Népszava. 2022.04.25. 

https://nepszava.hu/3154653_iskolaor-magyarorszag-intezkedes-orfk  

 

Noha az iskolaőri program célja az intézményi erőszak visszaszorítása, többször előfordult, hogy az iskolaőr is 

erőszakkal próbált kezelni egy-egy helyzetet. Például idén februárban a Keszthelyi Járásbíróság 140 ezer forint 

pénzbírságra ítélt egy férfit, aki még iskolaőrként a nyakánál fogva a korláthoz szorított egy ötödikes fiút az 

iskolaudvaron, mert hangoskodott. Az ORFK lapunkkal azt közölte: „eddig négy esetben indult büntetőeljárás 

olyan iskolaőrökkel szemben, akik túllépték a jogkörüket." 

 

Csak úgy tudjuk csökkenteni az előítéleteket, ha beszélünk róluk 
Új Egyenlőség. 2022.04.24. 

https://ujegyenloseg.hu/csak-ugy-tudjuk-csokkenteni-az-eloiteleteket-ha-beszelunk-roluk/  

 

Szekeres Hanna bevezet minket a szociálpszichológia régi kérdéseibe, miközben 

olyan mai problémákra is kitérünk, mint a társadalmak megosztottsága vagy a 

háború kérdése. A szociálpszichológia szerint az emberi természet nem jó vagy rossz: 

az ember társas lény, olyan alapvető motivációkkal, mint a kapcsolódás vagy életünk 

eseményeinek kézben tartása. Ha a feltételek adottak, a legjobb emberek is 

tömeggyilkossá válhatnak, de a hiedelemmel ellentétben a hatalom nem feltétlenül 

van rossz hatással az emberekre, inkább csak felerősíti alapvető jellemvonásainkat. 

 

Szociális munkások szerepe egy új ökoszociális világ előmozdításában 
SzMME. 2022.04.23. 

https://szmme.hu/2022/04/23/szocialis-munkasok-szerepe-egy-uj-okoszocialis-vilag-elomozditasaban/  

 

A világnak új politikákra, társadalmi szerződésekre és gyakorlatokra van szüksége, amelyek elősegítik a 

kapcsolatokat és olyan partnerségeket, amelyek biztonságot adnak és bizalmat építenek minden ember 

számára, valamint a bolygó fenntarthatóságát támogatják. 

Az ökoszociális megközelítés kulcsfontosságú intézkedéseket igényel az alábbi 5 (egyformán figyelembe vett) 

fenntarthatósági dimenzióban: emberek, bolygó, jólét, béke és partnerség (angolul 5P: People, Planet, 

Prosperity, Peace, Partnership), ahogy azt az Egyesült Nemzetek Szervezete is meghatározta. 

 

Öncenzúra és félelem a nyilvánosságban | Telepjáró #12 
Partizán. 2022.04.23. 

https://youtu.be/s_DBnvn5LUE  

 

"Nem szól szám, ..." – a közismert mondás jegyében egyre kevesebben vállalják fel nyíltan a véleményüket. 

Stábunk tagjai évek óta, az utóbbi hónapokban pedig különösen, azt tapasztalják, hogy egyre nehezebben 

találnak olyan nyilatkozókat, akik névvel, arccal vállalják fel a 

véleményüket – legyen szó bármely társadalmi rétegről és szinte 

bármely témáról. Vajon mi állhat a jelenség hátterében? A 

végletekig átpolitizált közbeszéd? A hatalom fenyegetése? 

Esetleg az öncenzúra? Erre keressük a választ a Telepjáró mai 

adásában. Az adás vendégei Dr. Szekeres Hanna 

szociálpszichológus, valamint Ónody-Molnár Dóra és Tompos 

Ádám újságírók. 

https://nepszava.hu/3154653_iskolaor-magyarorszag-intezkedes-orfk
https://ujegyenloseg.hu/csak-ugy-tudjuk-csokkenteni-az-eloiteleteket-ha-beszelunk-roluk/
https://szmme.hu/2022/04/23/szocialis-munkasok-szerepe-egy-uj-okoszocialis-vilag-elomozditasaban/
https://youtu.be/s_DBnvn5LUE
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A balkáni szint felé csúszik a magyar iskolák teljesítménye 
Pálos Máté, Stubnya Bence. G7. 2022.04.22. 

https://g7.hu/kozelet/20220422/a-balkani-szint-fele-csuszik-a-magyar-iskolak-teljesitmenye/  

 

A magyar oktatási rendszer teljesítménye alapján még mindig abban a közép-európai mezőnyben van, ahova a 

rendszerváltás óta tartozik. De míg korábban a régiós élmezőnyben volt, 2010 óta Szlovákiával együtt lecsúszott, 

mára a balkáni országok teljesítményéhez közelít. A 2010-es évek központosítási törekvései rossz választ adtak 

ténylegesen létező problémákra, a tanárok pedig túl későn jöttek rá, hogy szakmailag sarokba lettek szorítva. 

Mára a magyar oktatásban kasztrendszer alakult ki, amin csak egy nagyon erős közpolitikai fordulat tudna 

változtatni – mondta Radó Péter oktatáskutató, oktatáspolitikai elemző a G7-nek. 

 

Gyilkosság-e az abortusz? | Közgyűlés 7. 
Partizán. 2022.04.22. 

https://youtu.be/Vlxcdd6Mbjg  

 

Magyarország messze elmarad az EU átlagtól a nemek közti egyenlőség tekintetében. A Nemek Közötti 

Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) uniós tudásközpont által kifejlesztett mutató alapján Magyarország 4 éve 

folyamatosan a második legrosszabbul teljesítő ország a nemek közti egyenlőség tekintetében. Az EIGE 2021-es 

riportja azt is kiemeli, hogy Magyarország volt az egyetlen uniós tagország, amely a járvány alatt felfüggesztette 

a műtéti abortusz lehetőségét.  

Az abortusz erősen megosztó kérdés. Szabad-e 

államilag korlátozni a nő szexuális és 

reproduktív egészséghez való jogát? Lehet-e úgy 

életvédelemről beszélni, hogy közben az anyák 

életét nem veszik figyelembe? A magzati élet 

védelme mikor és hogyan lehet szempont a 

terhességmegszakítás szempontjából? Kinek 

van joga dönteni erről a kérdésről? A Közgyűlés 

újabb része a művi terhességmegszakításról, a 

reprodukciós jogokról, a női önrendelkezésről 

szól! 

 

Ki fogja tanítani gyermekeinket tizenöt év múlva? 
Lannert Judit. Telex. 2022.04.20. 

https://telex.hu/velemeny/2022/04/20/a-tanarhiany-margojara-ki-fogja-tanitani-gyermekeinket-tizenot-ev-mulva  

 

A pályakezdők aránya évente körülbelül az összes pedagógus 1 százaléka (1500–1600 fő); ez nem elég ahhoz, 

hogy pótolja a nyugdíjba vonulókat. Egyenletes kormegoszlás esetén is legalább 2,2 százaléknyi pályakezdőre 

lenne szükség, a magyar pedagógustársadalom kormegoszlása azonban nem egyenletes: jelenleg a 

pedagógusok közel fele 50 éves vagy idősebb. Ha ez a trend nem változik, öt éven belül spirálszerűen felgyorsul 

a pedagógusok számának csökkenése, tíz év múlva a mai létszám egyötöde eltűnik, az 50 éves és idősebb 

pedagógusok aránya pedig kétharmadra nő. 

  

https://g7.hu/kozelet/20220422/a-balkani-szint-fele-csuszik-a-magyar-iskolak-teljesitmenye/
https://youtu.be/Vlxcdd6Mbjg
https://telex.hu/velemeny/2022/04/20/a-tanarhiany-margojara-ki-fogja-tanitani-gyermekeinket-tizenot-ev-mulva
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Omladozó házak és hideg szobák – ennyit látnak a felzárkóztatásukra szánt 

százmilliókból a körömi romák 
Házon kívül. RTL.hu. 2022.04.20. 

https://rtl.hu/belfold/2022/04/20/korom-roma-kozosseg-szegregatum-unios-penzek-elkoltese  

 

Kétszer 200 millió forint uniós támogatást kapott a körömi önkormányzat a mélyszegénységben élők társadalmi 

felzárkóztatására és lakhatási integrációjuk segítésére, de a rászorulók többségének életkörülménye nem javult. 

Nem lett folyóvizük, sem benti vécéjük, nem tudnak könnyebben mosni és tisztálkodási lehetőségeik sincsenek. 

A Házon kívül stábja az elköltött forintmilliók nyomába eredt. 

 
 

Több ezer magyar gyerek maradt gondolat, kipukkadhat a termékenységi buborék 
Muhari Judit. Népszava. 2022.04.18. 

https://nepszava.hu/3153658_gyermekvallalas-magyarorszag-termekenyseg-buborek-tarsadalom  

 

A termékenységi politikák kétféleképpen növelik, vagy növelhetik a születések számát. Az egyik csoportba azok 

a párok tartoznak, akik az intézkedés hatására az eredetileg tervezettnél több gyermeket vállalnak. Ez egy hosszú 

távon is érezhető, a népességszámot ténylegesen növelő eredmény. Mások ugyanannyi gyermeket vállalnak, 

mint amennyit az intézkedések bevezetése nélkül is terveztek, de előbbre hozzák a családbővítést, hogy 

hamarabb részesüljenek a támogatásból. Ez pedig csak átmeneti növekedést jelent, ami később automatikus 

csökkenést eredményez. 

 

Bullshit munkák 
Gébert Judit, Kertész Gergely. Új Egyenlőség. 2022.04.14. 

https://ujegyenloseg.hu/bullshit-munkak/  

 

Egy felmérés szerint az emberek körülbelül egyharmada érzi úgy, hogy felesleges a munkája, és ha megszűnne 

a munkahelye, az senkinek sem tűnne fel. Hogyan alakulhatott ki a kapitalizmusban ez a helyzet? És miért olyan 

nehéz megszüntetni ezeket a munkahelyeket? Kertész Gergellyel, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, Filozófia 

Intézetének, Morál és Tudomány Kutatócsoport tagjával Gébert Judit beszélget. 

 

A fogyasztói árak alakulása 2021-ben 
KSH. 2022.04.13. 

https://rtl.hu/belfold/2022/04/20/korom-roma-kozosseg-szegregatum-unios-penzek-elkoltese
https://nepszava.hu/3153658_gyermekvallalas-magyarorszag-termekenyseg-buborek-tarsadalom
https://ujegyenloseg.hu/bullshit-munkak/
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https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/fogyar/fogyar2021/index.html  

 

A fogyasztói árak 2021-ben átlagosan 5,1%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ezzel az éves átlagos 

infláció 1,8 százalékponttal volt magasabb, mint 2020-ban. Az inflációt – egy kisebb nyári, átmeneti csökkenéstől 

eltekintve – folyamatos emelkedés jellemezte a tavalyi év folyamán: a mutató mértéke a januári 2,7-ről 

novemberig 7,4%-ra nőtt, és erről a szintről decemberben sem csökkent. Az utóbbival megegyező infláció 

utoljára 2007 decemberében volt Magyarországon. 

 

 

Fogyatékos emberek helyzete: háttéranyag a Lakhatási Minimumhoz 
Lépjünk hogy léphessenek. 2022.04.04. 

https://lepjunkhogylephessenek.hu/2022/04/fogyatekos-emberek-helyzete-hatteranyag-a-lekhatasi-minimumhoz/  

 

A Lakhatási Minimum lakhatási szervezetek javaslata a 2022 utáni kormányok lakhatással kapcsolatos 

stratégiájához. Az érintett szervezetek arra szeretnének rámutatni: a méltó és megfizethető lakhatás az 

egészséges társadalom egyik alapja. A Lakhatási Koalícióban a Lépjünk, hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület 

a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat képviseli. Ez a háttéranyag azt mutatja meg: mekkora 

társadalmi réteget érint a fogyatékossággal élő emberek lakhatásának megoldatlansága, illetve hogyan és miért 

kell ezzel a szerteágazó problémakörrel a következő kormányoknak foglalkoznia. 

 

Kínzás vagy kiút? – Reparatív terápiák Magyarországon 
Filó Mariann. Mérce. 2022.04.11. 

https://merce.hu/2022/04/11/kinzas-vagy-kiut-reparativ-terapiak-magyarorszagon/  

 

Ott ült velünk szemben négy fiatal felnőtt egy kisebb teremben az őszi napfényben, és üres tekintettel, 

mosolyogva arról beszéltek bő egy órán keresztül, hogy noha mindannyian LMBTQ-közösségekhez tartoztak 

korábban, egy ideje Jézus követői lettek. Azt vallják, hogy a homoszexualitás nem betegség, viszont bűn, amelyet 

le kell küzdeni, ami ellen harcolni kell, mert csupán egy gonosz erő rontotta meg az embereket, és csak akkor 

lehetsz igazán szabad, ha megtaláltad magadban Jézust. Ennek hatására rá fogsz jönni, hogy egyértelműen 

cisznemű és heteroszexuális vagy, tehát nem mondod többé azt, hogy az LMBTQ-közösséghez tartozol. 

Hogyan rúgta ki a pszichológia a liberális demokrácia elméleti lábait 
Czabán Samu. Új Egyenlőség 2022.04.12. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/fogyar/fogyar2021/index.html
https://lepjunkhogylephessenek.hu/2022/04/fogyatekos-emberek-helyzete-hatteranyag-a-lekhatasi-minimumhoz/
https://merce.hu/2022/04/11/kinzas-vagy-kiut-reparativ-terapiak-magyarorszagon/
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https://ujegyenloseg.hu/hogyan-rugta-ki-a-pszichologia-a-liberalis-demokracia-elmeleti-labait/  

 

A liberális demokrácia és a szabadpiac is az egyes emberek autentikus érzésein és döntési képességein alapulnak. 

A pszichológiai kutatásokból viszont az derül ki, csak racionálisnak hisszük magunkat, de döntéseink 

irracionálisak, érzelmeink pedig könnyen manipulálhatók. 

A demokrácia mögötti emberkép a racionális megfontolásra képes, önérdekeit ismerő és követő egyén. A modern 

tudományos pszichológia szerint azonban elkerülhetetlenül irracionálisan gondolkozunk, és döntéseinket sokszor 

teljesen oda nem illő tényezők, mint az arcok, hangok, szagok keltette benyomások vezérlik. Ha mindez igaz, mit 

tud kezdeni az liberális demokrácia a pszichológiával? 

 

Merre tovább, magyar gyermekvédelem? Avagy: EZ a baj, nem a „nemváltó 

óvodások” 
Gyurkó Szilvia. WMN. 2022.04.12. 

https://wmn.hu/ugy/57333-dr-gyurko-szilvia-merre-tovabb-magyar-gyermekvedelem-avagy-ez-a-baj-nem-a-nemvalto-ovodasok  

 

A saját családjukban, vagy kortársaik által bántalmazott gyerekek problémája alig elismert ma Magyarországon 

– és csak nagyon kevés helyi gyermekvédelmi hálózat bír kellő felkészültséggel ahhoz, hogy ezeket az ügyeket 

hatékonyan megelőzze vagy kezelje. Ráadásul a gyerekek nemcsak egymást bántják, hanem magukat is. A 

kutatások szerint a serdülők több mint 90 százaléka fogyaszt alkoholt, és minden huszadik kipróbált már 

valamilyen dizájnerdrogot. 

 

Csak szülj, s a haza fényre derül? – ezért nem működik Orbán Viktor 

népességpolitikája 
Kovács Tibor. VálaszOnline. 2022.04.05. 

https://www.valaszonline.hu/2022/04/05/kovacs-tibor-demografia-tarsadalom-magyarorszag-csaladtamogatas-migracio/  

 

A magyar kormány Novák Katalin volt családügyi miniszter szerint 2020-ban 2300 milliárd forintnál is többet 

költött családpolitikára. Ma a kabinet kezdeti éveihez mérten nagyjából 3000-4000-rel több gyerek született 

abban az évben, de ez nem elég ahhoz sem, hogy elérje a Gyurcsány-korszak átlagos szintjét. Amennyiben a 

többletet a 2300 milliárdnak tulajdonítjuk, az úgy 600-800 millió forintot jelent gyerekenként. Ugyan ez 

kétségkívül a szülőképes korú nők számának csökkenése mellett valósult meg, ami semmiképp sem varrható az 

Orbán-kormány nyakába, hatékonynak mindenesetre a program aligha nevezhető – főleg, ha összevetjük más 

kelet-európai országokkal. Amelyek csinnadratta nélkül is előrébb tartanak. A magyar ugyanis régiós 

demográfiai trendbe illeszkedik. Ezt a jelenséget „visszapótlódásnak” nevezik. Annyit jelent, hogy a 2008-as 

válság miatt elhalasztott születéseket pótolják a párok. A számok innen nézve kiábrándítóak. 

 

 

Itt bántak velük először emberként 
Mizsur András. Telex. 2022.04.02. 

https://ujegyenloseg.hu/hogyan-rugta-ki-a-pszichologia-a-liberalis-demokracia-elmeleti-labait/
https://wmn.hu/ugy/57333-dr-gyurko-szilvia-merre-tovabb-magyar-gyermekvedelem-avagy-ez-a-baj-nem-a-nemvalto-ovodasok
https://www.valaszonline.hu/2022/04/05/kovacs-tibor-demografia-tarsadalom-magyarorszag-csaladtamogatas-migracio/
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https://telex.hu/belfold/2022/04/02/menekultek-ukrajna-karpatalja-bmszki-szocialis-munkasok-hajlektalanellatas  

 

„A háború kezdete óta több tízezer ember érkezett Ukrajnából Budapestre, és bár többségük szinte azonnal 

utazott is tovább Nyugat-Európa felé, voltak, akik átmenetileg a fővárosban maradtak. Nincs pénzük, nincsenek 

kapcsolataik, nem beszélnek idegennyelveket, egyszóval nem tudják, hogyan tovább. Egy részük a fővárosban 

működő hajléktalanellátó intézményekben kötött ki, azon belül is a BMSZKI-nál, ami Budapest legnagyobb 

szociális szervezete a maga több tucat intézményével. Ezek között vannak éjjeli menedékhelyek, átmeneti 

szállások, munkásszállók, nappali melegedők és családok átmeneti otthona is. A BMSZKI két helyszínen, a IX. 

kerületi Gyáli úti és a X. kerületi Bánya utcai szállón alakított ki férőhelyeket a menekültek számára, közel 200-

at összesen. A fővárosi önkormányzat adatai szerint március közepéig körülbelül 2000 menekültnek segítettek 

szállással és/vagy étkeztetéssel.” 

 

Szelfi Kisgrófóval kontra roma gyerekek szegregációja 
Rézműves Szilvia. Mérce. 2022.04.02. 

https://merce.hu/2022/04/02/szelfi-kisgrofoval-kontra-roma-gyerekek-szegregacioja/  

 

Több évtizedes múltra tekint vissza a roma mozgalom azon elemi igénye, alapvetése, hogy a romákat érintő 

társadalompolitikai programok kidolgozása akkor nyer legitimitást, ha abba világnézettől függetlenül aktívan 

bevonódnak roma civilek és szakértők. Ezzel párhuzamban a roma civilek legfőbb agendája közé tartozik annak 

egyértelművé tétele a politikai, gazdasági elit számára, hogy a roma emancipációs törekvések abban az esetben 

fognak új lendületet kapni, ha a romák politikai és intézményi reprezentációja tudatosan megvalósul. Az 

egyenlőségre vonatkozó garanciák, az emberi és – állampolgári jogok összefonása társadalompolitikai 

eszközökkel nem csupán a roma közösségeknek, de az egész országnak többszörösen megtérülő társadalmi, 

gazdasági és kulturális haszon. 

Az 1Magyarország Kezdeményezés követelései: 

 Romaellenesség felszámolása 

 Romák gazdasági stabilitásának és jólétének támogatása 

 Esélyegyenlőség az adózásban ás családpolitikai intézkedésekben 

 Garanciák a minőségi és hatékony oktatáshoz való hozzáféréshez 

 Tisztességes lakhatás és fenntartható fejlődés biztosítása 

 Egyenlőség az egészségügyben 

 Egyenlő roma politikai részvétel és képviselet 

 Intézményi elszámoltathatósági mechanizmusok megerősítése a választások után 

  

https://telex.hu/belfold/2022/04/02/menekultek-ukrajna-karpatalja-bmszki-szocialis-munkasok-hajlektalanellatas
https://merce.hu/2022/04/02/szelfi-kisgrofoval-kontra-roma-gyerekek-szegregacioja/
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Számokban – Elfogy-e a magyar? Az elmúlt évtized demográfiai folyamatai, 2. rész: 

Migráció 
Kerényi György. Szabad Európa. 2022.3.08. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/szamokban-elfogy-e-magyar-az-elmult-evtized-demografiai-folyamatai-ii-resz-

migracio/31727469.html  

 

A nyugat-európai hagyományos befogadó országokhoz képest Magyarországra lényegesen kevesebb 

bevándorló érkezik, és a bevándorlók ezer lakosra számított aránya is alacsonyabb. A külföldi állampolgárságú 

bevándorlók esetében a nyers bevándorlási ráta 2008 után három ezrelék alatti volt, majd ezt követően 

növekedésnek indult, és 2019-ben megközelítette a hat ezreléket. A bevándorlók honosított magyar 

állampolgárokkal korrigált számát figyelembe véve e ráta már 2014-ben és 2015-ben túllépte a négy ezreléket, 

2018-ban hat, 2019-ben pedig 6,6 ezrelék volt. 

 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/szamokban-elfogy-e-magyar-az-elmult-evtized-demografiai-folyamatai-ii-resz-migracio/31727469.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/szamokban-elfogy-e-magyar-az-elmult-evtized-demografiai-folyamatai-ii-resz-migracio/31727469.html

