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Nem a versenyről kellene szólnia az oktatásnak 
Németh Szilvia. G7. 2022.09.30. 

https://g7.hu/elet/20220930/nem-a-versenyrol-kellene-szolnia-az-

oktatasnak/ 

 

Napjaink komplex kihívásainak kezelése kreatív együttműködéseket 

igényel. Nemcsak a kreatív egyének, de a munkáltatók sem győzik 

hangsúlyozni a kreatív folyamatok szociális dimenzióit: az ötletek, 

elképzelések, részeredmények, eredmények megosztását másokkal; 

egymás munkájának konstruktív értékelését; illetve több ötletből egy 

közös koncepció létrehozását. A kreatív szektor tapasztalatinak a 

tanítás-tanulási folyamatba való átemelésével lehetőség nyílik –  még a 

hagyományos tantárgystruktúra megőrzésével is – a tanulók 

kreativitásának mindennapi iskolai fejlesztésére. 

 

Népmozgalom 2022. augusztus 
KSH. 2022.09.30. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep2208 

 

2021. szeptember és 2022. augusztus között 90 636 gyermek jött világra, 1,5%-kal, 1364-gyel kevesebb a 

megelőző 12 havinál. A teljes termékenységi arányszám 1 nőre becsült értéke 1,56 volt a megelőző 12 hónapra 

számított 1,57-hoz képest. Ezer lakosra 9,4 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. 

 

 

https://g7.hu/elet/20220930/nem-a-versenyrol-kellene-szolnia-az-oktatasnak/
https://g7.hu/elet/20220930/nem-a-versenyrol-kellene-szolnia-az-oktatasnak/
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep2208
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Az Európa Tanács a szívhang-rendeletről 
MedicalOnline. 2022.09.29. 

http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/az_europa_tanacs_a_szivhang_rendeletrol 

 

A biztonságos terhességmegszakítás terén elért fejlődés visszafordítása ellentétes a tagállamok vállalt 

kötelezettségével. Sajnálatos módon egyes európai országok olyan lépéseket tettek, amelyek visszavetik a 

szexuális és reproduktív egészséghez fűződő jogok terén elért eredményeket. 

 

Az önkormányzatok már decemberben nem tudják ellátni legfontosabb 

feladataikat, ha nem biztosít számukra energiaársapkát a kabinet 
Doros Judit. Népszava. 2022.09.29. 

https://nepszava.hu/3170897_az-onkormanyzatok-mar-decemberben-nem-tudjak-ellatni-legfontosabb-feladataikat-ha-nem-

biztosit-szamukra-energiaarsapkat-a-kabinet 

 

A MÖSZ ezért azt kérte a kormánytól, hogy 2023. április 15-ig kapjanak energiaársapkát az önkormányzatok is, 

másképp ugyanis már decemberben nem fogják tudni biztosítani a legfontosabb, kötelezően ellátandó 

feladatokat. A költségvetésben nincs többletforrás az önkormányzatokra, annak ellenére, hogy csak az iparűzési 

adóból közel 217 milliárd forintot vontak el tőlük. Az önkormányzati energia-ársapkához szükséges forrásokat 

így vagy ennek az adónemnek a visszaadásával, vagy az áfabevételek és a gépjárműadó egy részének 

átengedésével biztosíthatná az állam. 

 

„Az utolsó pillanatig húzzuk” – a rezsiemelés padlóra küldte a civil szervezeteket, 

amelyek az állam feladatát látják el 
Rédli Balázs. Házon kívül. RTL.hu. 2022.09.28. 

https://rtl.hu/belfold/2022/09/28/rezsiemeles-civil-szervezetek 

 

Több dolog is közös a mélyszegénységben élő gyerekeket segítő, a hajléktalan családokat befogadó és a 

kisállatokat mentő civil szervezetekben. Az egyik, hogy közfeladatot látnak el – vagyis olyasmivel foglalkoznak, 

ami az állam vagy az önkormányzat dolga volna.  

A másik, hogy a rezsiemelés és a 

tankolásra vonatkozó szabályok 

szigorítása óta rengeteg alapítványnál 

és egyesületnél számolgatják, hogy 

meddig fogják bírni. Több civil szervezet 

máris a csőd szélére került.  

  

http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/az_europa_tanacs_a_szivhang_rendeletrol
https://nepszava.hu/3170897_az-onkormanyzatok-mar-decemberben-nem-tudjak-ellatni-legfontosabb-feladataikat-ha-nem-biztosit-szamukra-energiaarsapkat-a-kabinet
https://nepszava.hu/3170897_az-onkormanyzatok-mar-decemberben-nem-tudjak-ellatni-legfontosabb-feladataikat-ha-nem-biztosit-szamukra-energiaarsapkat-a-kabinet
https://rtl.hu/belfold/2022/09/28/rezsiemeles-civil-szervezetek
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KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2022. augusztus 
KSH. 2022.09.28. 

https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/kshingatlancom-lakberindex-2022-augusztus/index.html 

 

Lassult a lakbérek emelkedése augusztusban: az előző hónaphoz képest országosan 1,5, Budapesten 1,3%-kal 

nőttek. A fővárosban átlagosan negyedével voltak magasabbak a bérleti díjak az előző év azonos időszakinál, 

ezen belül a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb mértékű (26%-os) emelkedés. Az országos lakbérindex 

18, a budapesti 15%-kal haladta meg a járvány előtti, 2020. januári csúcsot, reálértéken azonban 4,2, illetve 

7,0%-kal elmaradt attól. 

 
 

Szegényüldözés Újpesten – Két kilakoltatást akadályoztunk meg kedden 
AVM. Mérce. 2022.09.27. 

https://avm.merce.hu/2022/09/27/ujpesti_kilakoltatasok/ 

 

Az AVM fellépésének és a végrehajtó együttműködésének köszönhetően sikerült időt nyerni egy mindenki 

számára elfogadható megoldás kimunkálására, így ezt a kilakoltatás is sikerült megakadályozni. Ehhez az 

eredményhez elengedhetetlen volt a Menhely Alapítvány gyors és segítőkész együttműködése, amely a fővárosi 

önkormányzati forrásokból működő támogatási kerete terhére vállalta a rászoruló polgár vagyonkezelő felé 

fennálló, mindösszesen 278 ezer forintos tartozásának az egy összegben történő rendezését, ami az 

önkormányzati vagyonkezelő feltétele volt a végrehajtás felfüggesztéséhez. 

 

Egyre többen jelentkeznek szociális otthonokba, néhol már nem is tudnak újabb 

lakókat fogadni 
ATV. 2022.09.26. 

https://24.hu/belfold/2022/09/27/sokan-probalnak-szocialis-otthonokba-menekulni-a-rezsivalsag-elol/ 

 

Egyre többen jelentkeznek a szociális ellátórendszer különböző intézményeiben, mert máshogyan nem tudják 

megoldani a lakhatási gondjaikat. A család- és anyaotthonok jó része már hónapok óta teltházzal üzemel. Egy 

kaposvári anyaotthon vezetője híradónknak azt mondta, hogy ők már nem is tudnak újabb lakókat fogadni. 

  

https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/kshingatlancom-lakberindex-2022-augusztus/index.html
https://avm.merce.hu/2022/09/27/ujpesti_kilakoltatasok/
https://24.hu/belfold/2022/09/27/sokan-probalnak-szocialis-otthonokba-menekulni-a-rezsivalsag-elol/
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Miközben az adó felajánlott egy százaléka furamód főképp állami intézményekhez 

kerül, az egyházak mára beérték a többi kedvezményezettet 
Papp Zsolt. Népszava. 2022.09.26. 

https://nepszava.hu/3170101_szja-egy-szazalek-felajanlas-allami-intezmeny-egyhaz 

 

Az 1,44 millió adományozó jelentős 

hányada ugyanakkor inkább a legszűkebb 

környezetében működő iskolai, óvodai, sőt 

vállalati jóléti alapítványokat részesíti 

előnyben. Így a kedvezményezett sok 

esetben az ott tanuló gyermek vagy épp 

maga a rendelkező. 

 

 

 

Addig harcolt az EU-val az Orbán-kormány a szociális otthonok miatt, amíg 

veszélybe nem került 50 milliárd forint 
Gulyás Erika. Népszava. 2022.09.26. 

https://nepszava.hu/3170374_addig-harcolt-az-eu-val-az-orban-kormany-a-szocialis-otthonok-miatt-mig-veszelybe-nem-kerult-

50-milliard-forint 

 

2019-ben egy ENSZ vizsgálóbizottság érkezett Magyarországra, amely megerősítette aggályaikat: 

hiányosságokra, hibákra mutattak rá. A vizsgálóbizottság 2020-as jelentése megállapította, hogy a tervezett 

lakóotthonok ugyanazt az intézményi struktúrát folytatják kicsiben, aminek a felszámolása lenne a feladat, 

akadályozzák a lakók önálló életvitelét és társadalmi befogadásukat. 

 

„Sokan hétről hétre élnek” – a csepeli munkásszálló bezárásával olyan családok 

kerülhetnek utcára, akiknek nincs pénzük kauciót fizetni 
Garay Annamária. RTL.hu. 2022.09.22. 

https://rtl.hu/hirado/2022/09/21/csepel-munkasszallas-energiaarak  

 

Bizonytalan időre bezár a Csepel Művek területén lévő munkásszállás, 

a tulajdonos a drasztikusan megemelkedett energiaárakra hivatkozik. 

A 300 férőhelyes szálló lakóit hétfőn értesítették, sokan nem tudnak 

hova menni. Az önkormányzatnak nincsenek ilyen helyzetre szabad 

lakásai, és egyelőre keresik a megoldást. 

 

2022. szeptember 28-i információk alapján a munkásszálló elkerüli a 

bezárást: 

https://telex.hu/belfold/2022/09/28/csepel-onkormanyzat-szallo-jellinek-

daniel-indotek-group  

  

https://nepszava.hu/3170101_szja-egy-szazalek-felajanlas-allami-intezmeny-egyhaz
https://nepszava.hu/3170374_addig-harcolt-az-eu-val-az-orban-kormany-a-szocialis-otthonok-miatt-mig-veszelybe-nem-kerult-50-milliard-forint
https://nepszava.hu/3170374_addig-harcolt-az-eu-val-az-orban-kormany-a-szocialis-otthonok-miatt-mig-veszelybe-nem-kerult-50-milliard-forint
https://rtl.hu/hirado/2022/09/21/csepel-munkasszallas-energiaarak
https://telex.hu/belfold/2022/09/28/csepel-onkormanyzat-szallo-jellinek-daniel-indotek-group
https://telex.hu/belfold/2022/09/28/csepel-onkormanyzat-szallo-jellinek-daniel-indotek-group
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Fellázadt az orosházi ellenzék a pünkösdi egyház és intézményei ellen 
Bod Tamás. Magyar Narancs. 2022.09.22. 

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/fellazadt-az-oroshazi-ellenzek-a-punkosdi-egyhaz-es-intezmenyei-ellen-252479  

 

A négy ellenzéki önkormányzati képviselő - tekintettel arra, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési 

csalással és pénzmosással gyanúsítják a Magyar Pünkösdi Egyház egyik szociális intézményének vezetőit, akik 

immár hosszú idő óta előzetes letartóztatásban vannak - azonnali hatállyal felbontaná a szerződést. A Magyar 

Pünkösdi Egyház szervezete elleni nyomozásról és büntetőeljárásról elsőként a Narancs.hu számolt be. Arról is 

írtunk, hogy a nyomozás már 2018-ban megindult az ügyben, a visszaélésekről az egyházvezetés tudott, de a 

szőnyeg alá seperte.   

 

Nincs integráció kölcsönösség nélkül 
Maltai.hu. 2022.09.21. 

https://maltai.hu/cikk/hir/4538 

 

Akinek 16 évesen nincs más perspektívája a családalapításon kívül, az  

családot fog alapítani. Nem az a kérdés, hogy miért születik ennyi  gyerek 

ekkora nyomorba, hanem hogy miért van még mindig ennyi helyen  ekkora 

nyomor a 21. században? 

 

Megszűnik az iskolabusz Szatymazon, nincs rá havi 70 ezer forint 
Segesvári Csaba. Átlátszó. 2022.09.20. 

https://atlatszo.hu/orszagszerte/2022/09/20/megszunik-az-iskolabusz-szatymazon-nincs-ra-havi-70-ezer-forint/ 

 

A hátrányosabb helyzetű családok gyermekei akár kilométereket is gyalogolhatnak, míg elérnek az iskolába vagy 

buszmegállóhoz, s emiatt jóval korábban is kell elindulniuk belterületi társaiknál. A kisebb gyermekek óvodába 

vagy bölcsődébe juttatása a gépkocsival nem rendelkező szülőknél még nagyobb gondot okoz, mivel az utak 

sokszor nem járhatók kerékpárral sem, szélsőségesebb esetben az autóval rendelkezők is nehézségekbe 

ütköznek, a felmerülő pluszkiadásokkal már nem is számolva. 

 

Néhány hónap alatt 53 ingatlant kaptak az 

egyházak teljesen ingyen 
Lőrincz Tamás. RTL.hu. 2022.09.19. 

https://rtl.hu/belfold/2022/09/19/nehany-honap-alatt-tobb-mint-50-

ingatlant-kaptak-az-egyhazak-teljesen-ingyen 

 

Felpörgette 2022-ben az állam az egyházak ingatlanhoz 

juttatását: az idén átadott ingatlanok összértéke több mint 

hárommilliárd forint volt. A kormány döntésén múlik, hogy 

folytatódik-e az átadási hullám, 113 ingatlan esetében ugyanis már megkezdődött az „előkészítési eljárás”. Az egyházak 

a korábbi években elsősorban hitéleti, oktatási vagy kulturális céllal jutottak hozzá az ingatlanokhoz, ám az utóbbi 

hónapokban a hivatalos indoklásnál előtérbe kerültek a szociális és gyermekvédelmi feladatok. Ez is azt mutatja, hogy 

az Orbán-kormány továbbra is gyakran szervezi ki az ezekben a szektorokban jelentkező feladatait a felekezeteknek. 

  

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/fellazadt-az-oroshazi-ellenzek-a-punkosdi-egyhaz-es-intezmenyei-ellen-252479
https://maltai.hu/cikk/hir/4538
https://atlatszo.hu/orszagszerte/2022/09/20/megszunik-az-iskolabusz-szatymazon-nincs-ra-havi-70-ezer-forint/
https://rtl.hu/belfold/2022/09/19/nehany-honap-alatt-tobb-mint-50-ingatlant-kaptak-az-egyhazak-teljesen-ingyen
https://rtl.hu/belfold/2022/09/19/nehany-honap-alatt-tobb-mint-50-ingatlant-kaptak-az-egyhazak-teljesen-ingyen
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Az ügy szolgálata 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.09.19. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/09/19/855-az-ugy-szolgalata/ 

 

Amikor egy jelzésre, hogy valami nem stimmel, és nem mindenki úgy látja, mint a döntéshozók, szóval mikor erre 

durva kommunikációjú válasz érkezik, ahelyett, hogy önreflektív lenne, az újabb jelzés már kevésbé udvarias lesz, 

és ez gyorsan alakul harcvonallá, amiben sajnos legtöbb esetben már az ügy sem fontos, sokkal inkább a másik 

erkölcsi megsemmisítése, megalázása, legyűrése. 

 

Legalább 16 év kellene ahhoz, hogy a magyar 

oktatás visszaépüljön oda, ahol 2009-ben tartott 
Szász Zsófia. 444. 2022.09.19. 

https://444.hu/2022/09/19/rado-peter-legalabb-16-ev-kellene-ahhoz-hogy-a-

magyar-oktatas-visszaepuljon-oda-ahol-2009-ben-tartott 

 

A mi oktatási rendszerünk nem jó vagy rossz, hanem egy nagyon régi 

paradigma alapján jó. Hogyha abból indulunk ki, hogy mit vártunk az 

iskoláktól 60-70 évvel ezelőtt, akkor a magyar oktatási rendszer nem 

rossz. Ha abból indulunk ki, hogy mit várunk ma az iskolától, akkor viszont 

nagyon rossz, és folyamatosan romló tendenciákat mutat. 

 

Szemfényvesztés vagy fontos lépés a szociálisabb EU felé az európai minimálbér? 
Kiss Soma Ábrahám. Mérce. 2022.09.19. 

https://merce.hu/2022/09/19/szemfenyvesztes-vagy-fontos-lepes-a-szocialisabb-eu-fele-az-europai-minimalber/ 

 

Szerdán az Európai Parlament 505 szavazattal, 92 ellenszavazattal és 44 tartózkodás mellett elfogadta az 

európai minimálbérről szóló jogszabályt, aminek jegyében az uniós tagországoknak „méltó megélhetést” 

biztosító minimálbért kell megállapítaniuk. Az ajánlás elfogadását az elmúlt két évben hosszú és parázs viták 

előzték meg az EP-ben. Amennyiben arra a Tanács csakugyan rábólint a héten és két éven belül kikényszeríti a 

tagállamoktól a számos kompromisszumos megoldást felvonultató szabályozás alkalmazását, úgy az egyes 

tagországi kormányokra egészen különböző hatást fog gyakorolni. 

 

Attól félnek a gyermekotthonok, hogy a válság miatt tömegével kerülnek majd 

hozzájuk a legszegényebbek gyerekei 
Bihari Ádám. HVG. 2022.09.18. 

https://hvg.hu/itthon/20220918_valsag_gyermekotthonok 

 

A rezsiszámlák és az élelmiszerárak emelkedése miatt jócskán megnőhet a családokból kiemelt gyerekek száma 

és ezzel a gyermekvédelmi rendszer terhelése is nő, pedig számos intézményben már most is kritikus a helyzet a 

munkaerőhiány, és a teltház miatt. Gyermekotthonok dolgozóival, vezetőivel beszéltünk arról, hogyan fogják ezt 

túlélni és mibe fog kerülni a gyerekeknek. 

  

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/09/19/855-az-ugy-szolgalata/
https://444.hu/2022/09/19/rado-peter-legalabb-16-ev-kellene-ahhoz-hogy-a-magyar-oktatas-visszaepuljon-oda-ahol-2009-ben-tartott
https://444.hu/2022/09/19/rado-peter-legalabb-16-ev-kellene-ahhoz-hogy-a-magyar-oktatas-visszaepuljon-oda-ahol-2009-ben-tartott
https://merce.hu/2022/09/19/szemfenyvesztes-vagy-fontos-lepes-a-szocialisabb-eu-fele-az-europai-minimalber/
https://hvg.hu/itthon/20220918_valsag_gyermekotthonok
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„MEDDIG MÉG!?” Egy szélsőjobboldali tüntetés margójára 
Kiss Anikó. Magyar Tükör. 2022.09.13. 

https://www.magyartukor.online/new-blog/meddig-mg-egy-szlsjobboldali-tntets-margjra  

 

A felületesen ítélkezők szemében minden bajnak a felszínén ott terpeszkedik a „akarat és tettrekészség hiánya“, 

mint megbélyegzés.   Én ezt nem nevezem megszégyenítően „tanult tehetetlenségnek“.  Innen ugye már csak 

egy lépés, és ott vagyunk a feljegyzés kiinduló pontjánál, az „önhibás szegénység“ szociológiai jelenségénél.  Így 

lesz a kínlódó szenvedőből „érdemtelen semmirekellő”, aki „még az akarásig sem jutott el“.  Sokan ezért 

érdemtelennek és haszontalannak tartják a romákat, akik sokan még  magukat  is kárhoztatják, pedig „csak“ 

elképesztő nehézségeik vannak. 

 

Több mint 1100 panaszt kapott az oktatási jogok biztosa, néhányat diákok durva 

bántalmazásáról írtak 
Juhász Dániel. Népszava. 2022.09.09. 

https://nepszava.hu/3168752_oktatas-ombudsman-panasz-bantalmazas-jogsertes-kozneveles  

 

Több panasz érkezett diákok fizikai vagy verbális bántalmazásával kapcsolatban. Egy szülő például a gyermekét 

tanító testnevelő tanár viselkedését kifogásolta, aki többször a többi tanuló előtt sértő, megalázó 

megjegyzéseket tett a diákra, a földön végzett gyakorlat közben megfogta a gyerek lábát, felfelé feszítette, majd 

fájdalmat okozva ráütött a fenekére. Egy másik ügyben egy hetedikes diák nem a testnevelés tanár utasításai 

szerint járt el, mire a tanár többszöri (a szülők szerint egyszeri) figyelmeztetés után odament hozzá, fejét a 

cipőspolchoz nyomta, majd “székülésben” a fal mellé állította. Előfordult, hogy egy gyermeket az iskolatársai 

többször bántalmaztak, de a pedagógusok erről nem vettek tudomást.  

 

Augusztusban 15,6%-kal nőttek az árak az előző év 

azonos hónapjához képest 
KSH. 2022.09.08. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2208 

 

2022. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6%-kal meghaladták az egy 

évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek 

ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,8%-kal 

nőttek. Az élelmiszerek ára 30,9%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a margarin 

(66,9%), a kenyér (64,3%), a sajt (61,0%), a száraztészta (57,9%), a tejtermékek (54,7%), a vaj és vajkrém (54,5%), a 

péksütemények (45,4%), a tojás (42,0%), a rizs (40,9%), a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4%) drágult. 

 

A szociális munka marketingje 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.09.06. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/09/06/853-a-szocialis-munka-marketingje/ 

 

Az állami rendszer nem fordít energiát a szociális munka marketingjére. Amire energiát fordít, az a felzárkóztató 

programok előírt sikeressége, az azokban tervezett indikátorok szerinti igazolása annak, hogy ezek hatékonyan 

működnek. Ebben sem jelenik meg a szociális munka, nem ez a lényeg, a fókusz az előírt változások teljesülésén, 

vagyis a sikeren van. Ez kapja a marketinget, vagyis eszközévé válik a politikának, a döntéshozói célok 

támogatásának. 

https://www.magyartukor.online/new-blog/meddig-mg-egy-szlsjobboldali-tntets-margjra
https://nepszava.hu/3168752_oktatas-ombudsman-panasz-bantalmazas-jogsertes-kozneveles
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2208
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/09/06/853-a-szocialis-munka-marketingje/
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Minden szociális munkásért szól ez a film –Védelem alatt 
L. Ritók Nóra. HVG.hu. 2022.09.05. 

https://hvg.hu/kultura/20220905_Minden_szocialis_munkasert_szol_ez_a_film__mozikba_kerul_Schwechtje_Mihaly_Vedelem_a

lattja 

 

A Védelem alatt 2020 novemberében elnyerte az online megtartott 

Verzión a legjobb magyar film díját, de a mozis bemutatót ezidáig 

a Covid miatt feltorlódott magyar filmes dömping miatt a készítők 

elhalasztották. Azt írják, hogy Schwechtje Mihály filmje 2022 őszén 

aktuálisabb nem is lehetne. "Egy olyan történetet hozunk el a 

nézőknek, ami arról szól, hogyan másszunk ki a legnagyobb 

gödörből, hogyan érdemes továbblépni, akarni, de az is rendben 

van, ha közben félünk, bizonytalankodunk, vagy felelősséget 

hárítunk. A lényeg, hogy dolgozzunk azon, hogy jobbá tegyük az 

életünket." 

 

Már nem gondolkodunk a jól élésben, túlélni akarunk 
Németh-Kállai Szilvia. HírKlikk. 2022.09.05. 

https://hirklikk.hu/kozelet/mar-nem-gondolkodunk-a-jol-elesben-tulelni-akarunk/403499  

 

A kisebb szolgáltatásoknál milliós nagyságrendű, nagyobb szervezeteknél több tízmillió forintos költségvetési 

hiányt generálnak ezek az intézkedések, és nem beszéltünk még az inflációról. A kihirdetett költségvetési törvény 

pedig nem nyújt fedezetet ezekre a kiadásokra. Az ellátórendszerben viszont nincs tartalék vagy külső forrás, 

amely képes lenne ellentételezni a megnövekedett rezsikiadásokat. A kormányzati intézkedések előtt e téren sem 

zajlottak előzetes egyeztetések, adatgyűjtések, teljesen hiányzik az ezzel kapcsolatos ágazati tájékoztatás, 

párbeszédre épülő kommunikáció. 

 

 

Havi 27 milliós gázszámlával nagyon nehéz a 

hajléktalanokon is segíteni 
Mizsur András. Telex. 2022.09.02. 

https://telex.hu/belfold/2022/09/02/szocialis-intezmenyek-rezsi-

maltai-szeretetszolgalat-bmszki-fovaros-menedekhaz-alapitvany-

baptista-szeretetszolgalat 

 

A hajléktalanszállók, idősotthonok rezsije is drasztikusan 

emelkedik az új szabályok alapján, és nem mindegyik intézmény 

tudja majd kigazdálkodni a nyolcszorosára dráguló gázt. 

Spórolni sem nagyon tudnak a fűtésen és a meleg vízen, hiszen 

beteg, idős embereket látnak el. A fővárosi fenntartású szociális intézmények rezsiköltsége már idén 450 millióval 

emelkedik, de ők még jobb helyzetben vannak. Az alapítványi fenntartású Menedékház Alapítvány közel másfél évtized 

után zárhat be, mert csak a gázért 27 milliót kéne fizetniük a jövőben. Eközben az egyházak már tárgyalnak a kormánnyal 

a megoldásról. 

 

 

https://hvg.hu/kultura/20220905_Minden_szocialis_munkasert_szol_ez_a_film__mozikba_kerul_Schwechtje_Mihaly_Vedelem_alattja
https://hvg.hu/kultura/20220905_Minden_szocialis_munkasert_szol_ez_a_film__mozikba_kerul_Schwechtje_Mihaly_Vedelem_alattja
https://hirklikk.hu/kozelet/mar-nem-gondolkodunk-a-jol-elesben-tulelni-akarunk/403499
https://telex.hu/belfold/2022/09/02/szocialis-intezmenyek-rezsi-maltai-szeretetszolgalat-bmszki-fovaros-menedekhaz-alapitvany-baptista-szeretetszolgalat
https://telex.hu/belfold/2022/09/02/szocialis-intezmenyek-rezsi-maltai-szeretetszolgalat-bmszki-fovaros-menedekhaz-alapitvany-baptista-szeretetszolgalat
https://telex.hu/belfold/2022/09/02/szocialis-intezmenyek-rezsi-maltai-szeretetszolgalat-bmszki-fovaros-menedekhaz-alapitvany-baptista-szeretetszolgalat

