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Szúrópróba 9.
Ha a Föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta!
A címbeli Petőfi-citátumot gyakran használták a két világháború között a hivatalos kereszténynemzeti kurzus magyar közösségi identitást erősítő, egyszerűsített jelmondataként. Összegezve
novemberi szúrópróba vizsgálatunkat az az érzet keletkezett bennünk, hogy az állami híradó
napjainkban is ezt az üzenetet szeretné hirdetni és eljuttatni – tájékoztatás helyett – a közönséghez.
A november 30-án sugárzott 18:00 és 19:30-kor kezdődő hírműsorokból megtudhattuk, az erősödés
évei jönnek Magyarországon, 920 ezerrel több magyar állampolgárunk van, Kína hazánkat választotta
európai terjeszkedése bázisául, folytatódik az állami rezsicsökkentés, olcsóbban intézhetjük hivatali
ügyeinket. Bár a menekült kérdés továbbra is problémát jelent, a magyar kormány erőfeszítéseket
tesz, hogy Európa déli határainál állítsák meg a bevándorlókat, ezért kapott jelentős magyar
kitüntetést a bolgár kormányfő. Míg Németországban szélsőséges iszlamista férkőzhet az
Alkotmányvédelmi Hivatalba, nálunk felszámolják a hazai szélsőségeseket, újabb hungaristákat
kapcsolnak le, és a terrorista menekültek is megkapják a büntetésüket – a Fidesz üdvözli a röszkei
határnál tavaly megafonozó szír férfi terroristaként történt elítélését.
Míg a kormánypárt végzi a dolgát, a hazai politikában az ellenzék okvetetlenkedik, kritizálja kormány
tevékenységét, a pártjai között folyik a rivalizálás, az MSZP előválasztást akar, de ennek szabályaiban
nem tudnak megegyezni a kis pártokkal, az LMP és a DK egymásnak esett, hangos szóváltás színhelye
volt a parlamenti folyosó.
Természeti katasztrófák, földrengés, bányaomlás, tragikus balesetek és tömegszerencsétlenségek
történnek a világban, de nálunk hála az égnek biztonságos a paksi atomerőmű, kényelmesebben
lehet utazni vasúton, több vonat jár az új menetrend szerint, nem drágulnak a fenyőfák sem, az
állami média pedig adakozásra biztat a Református Szeretetszolgálat számára a Jónak lenni jó!
jótékonysági akció keretében. A hírműsor - szociális érzékenységről tanúságot téve - közvetíti a
hajléktalanok, az egyedül élők körülményei iránt elhivatott tevékenykedők felhívását, arra szólít fel,
hogy a fagyos időjárásban figyeljünk jobban egymásra. Bemutatja a „kórház éjszakája” elnevezésű
kezdeményezést, amelynek célja, hogy az emberek ne féljenek az egészségügytől.
Szinte egyetlen olyan beszámolót láthattunk, amellyel kapcsolatban nem volt hiányérzetünk. A
budapesti Víz Világtalálkozóról közölt négy perces összeállítás minden fontos elemet és elégséges
információt tartalmazott ahhoz, hogy a nézők megértsék, miért van szükség a vízvédelemre, milyen
kríziseket okoz a helyzet a menekült kérdéstől a környezetszennyezésig, és miért égető, hogy a világ
szakemberei és politikusai mindent megtegyenek a víz védelme érdekében.
A sporthírek között a Magyar Kupa focieredmények ismertetése mellett helyet kapott az
úszószövetség elnökének, Gyárfás Tamásnak a lemondásáról készített anyag is, és arról is hírt adtak,
hogy az 1956-os melbourne-i olimpiára emlékezett az Olimpiai Bajnokok Klubja.
A november 30-i esti M1 hírműsor sokféle témával foglalkozott, 30 híranyagot láthatott a néző a
csaknem 60 percben. Azonban mind a fél nyolcas nagyhíradóból, mind a koraesti hírműsorból a
témagazdagság ellenére is fájóan hiányzott a sokoldalúság, a több szempontú bemutatás, az eredeti
feldolgozásmód. És ismét azt tudtuk megállapítani, hogy egy képzeletbeli országot mutat be az
állami média, hamis tükörképet tart a nézők elé. A magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás
alapdokumentumának titulált Közszolgálati Kódex iránymutatása továbbra is írott malaszt marad,
hiszen az abban - a hírek sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott

2

kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására - lefektetett elvek a
műsorkészítés során nem érvényesülnek.
Tájékoztatás helyett kormányzati tájékoztató kampány
Az erősödés évei jönnek Magyarországon – címet adta vezető anyagának mindkét hírműsor, amely a
Magyar Diaszpóra Tanács ülésén történteket volt hivatva bemutatni, különös figyelemmel Orbán
Viktor 40 perces előadására. Az állami televízió azt tartotta legfontosabbnak kiemelni, hogy
töretlenül népszerű a kormány kedvezményes honosítási programja, már 920 ezer fővel gyarapodott
a magyar honpolgárok száma. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország „erősödik
gazdaságilag, erősödik szellemiekben, erősödik lelkiekben és erkölcsiekben”, amit a kedvező
foglalkoztatási adatok is alátámasztanak, és itt lenne az ideje annak, hogy „valami komoly dologra”
kellene vállalkozni a világban a magyaroknak, a megmaradáson kívül. Csak utóbb, néhány nap múlva
vált nyilvánossá, hogy a kormányfő szavaiból egy újabb kormányzati tájékoztató kampány1
debütálásának lehettek tanúi a november 30-i hírműsor nézői. ( A „Magyarország erősödik” kampány
társadalmi célúként címkézett hirdetéseit december közepétől már láthatjuk a kormánybarát
csatornákon) Ezért nem hiányzott a híradó szerkesztőinek, hogy Orbán Viktor beszédére bárkit, akár
a diaszpórában élők képviselőit, akár ellenzéki politikusokat reagáltassanak, hiszen a cél a kormányfői
kinyilatkoztatás zavartalan eljuttatása volt a nyilvánossághoz.
A közszolgálati médiaszolgáltatásnak – a Kódex iránymutatása alapján – kiemelt figyelmet kell
fordítania az ország lakosságát széles körben érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatása
kapcsán – egyebek mellett - a kormányzati és önkormányzati szervek tevékenységének
bemutatására, működésük nyilvánosság elé tárására. Ez azonban nem jelenthetne egyoldalú, csak a
kormányzati üzenetek fölerősítésére szolgáló megnyilatkozásokat, hanem független, hiteles, gyors,
pontos és sokoldalú tájékoztatást kellene biztosítania a közérdeklődésre számot tartó ügyek,
történések, kormányzati intézkedések bemutatásánál. Az „erősödő Magyarországról” és a „valami
komoly dolog” iránti vállalkozásra ösztönzésről szóló miniszterelnöki programadó beszéd
mindenképpen igényelte volna a többoldalú megközelítést, azt például érdekes lett volna megtudni a
Diaszpóra Tanács tagjaitól, hogy van-e elképzelésük arról a „komoly dologról”, amire a
szétszóratásban élőknek vállalkoznia kellene.
Féloldalas tájékoztatás
Ugyancsak sántított, egyoldalú volt a nagy sikerként beharangozott, Magyarországot Kína európai
terjeszkedésének egyik legfontosabb bázisaként meghatározó együttműködésre, a két ország közötti
átfogó stratégiai partnerségre vonatkozó híradás. A tudósításban saját hangon megszólaltatott
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal
modernizációjának kivitelezési szerződését június végéig megkötik, ezzel Magyarország
megkerülhetetlen lesz Kína számára az európai irányú export tekintetében.
A tájékoztatás azonban féllábasra sikeredett, arról nem kaphattak információt a nézők, hogy a kínaimagyar vegyesvállalattal lebonyolítandó Budapest-Belgrád vasúti beruházás vitatott kérdés.
1

Magyarország erősödik
2016. december 15. 7:50
Magyarország erősödik. Egyre többen élnek segély helyett munkából, csökkennek az adók és folytatódnak a béremelési
programok. Ezeknek köszönhetően minden magyar család tehet egy lépést előre. A kormány célja, hogy az ország
erősödését mindenki érezze a saját életében is. Az alábbiakban a legfontosabb kormányzati intézkedéseket és
eredményeket foglaljuk össze. …
http://www.kormany.hu/hu/hirek/magyarorszag-erosodik
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Azonkívül, hogy az Európai Unió is drágának és értelmetlennek találta a beruházást2, a
megvalósításhoz felveendő – ugyancsak kínai finanszírozású – gigahitel veszélyeztetheti a magyar
államadósság csökkentésének uniós kötelezettségét. A Figyelő 2015 decemberi számításai szerint3 a
vasúti fejlesztés 2400 év alatt térülne meg. De mindezekről az állami híreket fogyasztók nem
értesülhettek, nem alakíthatták ki a saját véleményüket, pedig kétségkívül meghatározó ügyről,
Magyarország legnagyobb közlekedési beruházásáról van szó.
Az ezeréves bolgár-magyar barátság jegyében
„Ebben a soha nem látott krízisben, amely Európát éri, … az olyan vezetők, mint Orbán Viktor, akik
józanul tudnak értékelni, nagyon fontosak Európa számára”– mondta Bojko Boriszov bolgár
miniszterelnök. „Ez a kitüntetés arról is szól, hogy a bolgárok, élükön a miniszterelnök úrral, ma
nemcsak Bulgáriáért állnak ki, és nem csupán a magyarok biztonságát erősítik ezzel, hanem egész
Európát védelmezik” – méltatta a Magyar Érdemrend nagykereszttel éppen kitüntetett bolgár vezető
társát Orbán Viktor. A két kormányfő alaposan megdicsérte egymást Európa védelme érdekében tett
erőfeszítéseikért, az állami híradó pedig erről híven beszámolt. Szó esett arról is, hogy Bulgáriát is
kerítés védi, mint Magyarországot, csak még nem elég hosszan, ezért fordulhat elő, hogy több mint
10 ezer migráns vár bolgár táborokban arra, hogy tovább mehessen Nyugat-Európa felé.
A bolgár miniszterelnök magyar kitüntetéséről szóló híradást egyébként drámai képsorokkal
vezették fel. A felgyújtott autógumik és bútorok, vízágyú képei jellemezték a legnagyobb bulgáriai
menekülttáborban néhány napja kitört zavargásokat, amelyek a fertőzésveszély okán bevezetett
egészségügyi karantén miatt robbantak ki. A híradó Orbán Viktor szavai nyomán azt igyekezett
tudatosítani, hogy Bulgária határainál dől el Európa sorsa, a migrációs nyomás visszatartása
érdekében tett erőfeszítéseket honorálta a magyar kormányfő.
A kölcsönös tiszteletadás és körbe dicséret mellett csak egy apróság maradt ki a híranyagból: a
tudósításból okkal keletkezhetett az a képzet, hogy Orbán Viktor egy kormányzási képessége teljében
lévő politikust tüntetetett ki. Bojko Boriszov azonban még november közepén benyújtotta
lemondását, amikor a bulgáriai köztársaságielnök-választáson nem az ő jelöltje győzött.4 A
külföldieknek adható második legmagasabb elismeréssel díjazott tehát egy búcsúzó kormányfő volt,
akiben megrendült a választók bizalma. De az ilyen ünneprontó információ nem fért bele a híradásba.
2 Gyanús az EU-nak a kínaiakkal leboltolt vasútfelújításunk
http://444.hu/2016/09/15/gyanus-az-eu-nak-a-kinaiakkal-leboltolt-vasutfelujitasunk
Megalakult a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.
http://444.hu/2016/11/05/megalakult-a-kinai-magyar-vasuti-nonprofit-zrt
Drága lesz a kínaiak üzlete
http://mno.hu/gazdasag/draga-lesz-a-kinaiak-uzlete-1369735
3

Drágább a 4-es metrónál és csak hitelből építjük - Mi az?
http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=223574
2015. december 3. - 16:46
Bár az Európai Unió adna vissza nem térítendő támogatást a vasúti nagyberuházásra, de a magyar kormány mégis inkább 85
százalékban kínai hitelből újítaná fel és fejlesztené a Budapest-Belgrád közötti vasútvonalat - mutat rá e heti számában a
Figyelő. A minapi kínai csúcsesemény kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt jelezte a lapnak, hogy a
kínai hitelünk 20 éves lenne, a kamatról még nincs megegyezés, de arról igen, hogy 5 éves türelmi időszakkal, azaz 2020
körül kellene elkezdenie törlesztenie majd az akkori kormánynak. Vasúti szakemberek modellje alapján a lap azt írja, hogy
nagyjából 2400 év múlva térülne meg Magyarország legnagyobb közlekedési beruházása....
4Benyújtotta

lemondását a bolgár miniszterelnök
http://mno.hu/kulfold/benyujtotta-kormanya-lemondasat-a-bolgar-miniszterelnok-1371300
Hivatalosan is benyújtotta lemondását Bojko Boriszov
http://hirtv.hu/hirtvkulfold/hivatalosan-is-benyujtotta-lemondasat-bojko-boriszov-1371371
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Színvonaltalan, elfogult hírfeldolgozás, tendenciózus forráskezelés
Többször tapasztaltuk már, hogy az állami hírműsorok nemcsak forrásként nyúlnak a kormánybarát
sajtótermékekhez, hanem gyakran építenek be híradásaik közé kész cikkeket, vagy épp csak
kiegészítendő félkész anyagokat. Ilyenkor a munka nagyobb részét más médium elvégzi a köztelevízió
helyett, az ő feladata pusztán a közvetítés, ami számos esetben – a konkrét üzenet eljuttatásán túl az adott kormánypárti sajtótermék számára biztosít sokszorosra növesztett nyilvánosságot.
A közmédiába tartozó médiaszolgáltatók egységesítésének 5 évvel ezelőtti egyik indoka az volt, hogy
a műsorkészítésben, kiemelten a hírműsorokban a duplikációk elkerülhetők legyenek. Egy esemény,
egy stáb, egy híradás – hangzott sokszor az érvelés. Azóta bebizonyosodott, hogy ez szakmailag sem
vállalható, rádiós és televíziós tartalmakat nem ugyanúgy kell bemutatni, a figyelmes rádióhallgató
azért olykor belefuthat egy-egy csak hangban értelmezhetetlen televíziós tudósításba a Kossuth
Rádió 180 perc c. műsorában. A november 30-i esti híradóban fordított megoldást alkalmaztak: a
reggeli rádióműsorban készítettek interjút Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével a közelgő
romániai parlamenti választás kapcsán, a stúdióba beállítottak egy fix kamerát, s afféle home
videoként, a Közszolgálati Kódex minőségi műsorkészítésre vonatkozó iránymutatásának
megcsúfolásaként adták le a romániai magyar politikus közel egyperces kampány monológját. A
műsorvezető az interjú részletet követően közölte ugyan, hogy a híradó után a Ma Este vendége lesz
Kelemen Hunor, mindez azonban nem tette elfogadhatóbbá a hírműsor rendkívül suta megoldását.

A Magyar Idők, a 888.hu mellett számos esetben hivatkozási pont az állami híradóban a
PestiSrácok.hu oldal. Az esti híradó most is ehhez a sajtótermékhez nyúlt, amikor az MSZP
előválasztási koncepciójáról adott hírt. Bár az összeállításban összesen három mondat erejéig
megszólalt saját hangon Molnár Gyula pártelnök és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök is, a tájékoztatás
nagyobb része másodkézi információ volt. A híradás furcsa csavara, hogy bár a híradósok a
pestisracok.hu-n megjelent cikk5 címét és egyes részleteit még illusztrációként is megjelenítették a
képernyőn (Az MSZP nem cipelné be a hátán a baloldali mikropártokat), azt már nem vették észre,
hogy a kormánybarát lapnak tulajdonított szöveg – a kitett cikk szerint is - eredetileg a 444.hu- írása6
volt. A 444.hu pedig a Magyar Nemzet aznapi cikkét7 használta forrásul.
Mindez azonban rejtve maradt, lehet, hogy nem véletlenül és nem ügyetlenségből, hanem azért,
mert nem kormánymédiának még említésképpen sem lehet helye az állami hírgyártásban. Ezzel
szemben a PestiSrácok-nak helye lehet az M1 híradóban.
A híradó műsorvezetője által – a médiatörvényben tiltott kommentárgyanúsan – baloldali
„előválasztási versenynek” titulált politikai egyezkedésről szóló tudósítást találta alkalmasnak a
szerkesztő arra, hogy a baloldali kis pártok között mélyülő ellentétekről beszámoljon. A Demokratikus
Koalíció és a Liberális Párt közötti személyeskedő vitáról az ATV műsorát idézve adott hírt, illetve –
megszólaltatás helyett – pártközlemény részleteket ismertetetett.
Ugyanez a módszer folytatódott egy másik, szintén az ellenzéket érintő konfliktusos helyzet, a DK és
az LMP közötti vita bemutatásánál. Itt a Demokrata aznapi számában megjelent Schiffer András5

Az MSZP nem cipelné be a hátán a baloldali mikropártokat
http://pestisracok.hu/az-mszp-nem-cipelne-hatan-baloldali-mikropartokat/
6

Beint az MSZP a baloldali előválasztást sürgető kispártoknak
http://444.hu/2016/11/30/beint-az-mszp-a-baloldali-elovalasztast-surgeto-kispartoknak
7 MSZP-fricska a kis pártoknak az előválasztásra
http://mno.hu/belfold/mszp-fricska-a-kis-partoknak-az-elovalasztasra-1373964

5

interjút idéznek hosszasan, amelyben a volt LMP pártelnök megvédte a párttársai döntését, miszerint
a kormánypártokkal együtt megszavazták a parlamentben a négy új alkotmánybíró jelöltet. Az
ellenzéki pártok kritizálták ezért az LMP-t, a Demokrata Koalíció kollaboránsnak nevezte őket. A
híradósok a két párt közötti konfrontációt úgy találták legadekvátabb módon feldolgozni, hogy a 10
nappal korábban a parlament folyosóján kamerák előtti hangos szóváltásról készült felvételt
mutatták be a nézőknek, ahol három zöldpárti képviselő Varjú László DK-s politikust számon kérte,
hogy miért nevezte őket kollaboránsnak. A televízió azokat a képeket továbbította a nézőknek,
amikor az indulatos vitában az indulatok és nem az érvek csatáztak, a vitázók egyszerre beszéltek,
Schiffer András hitvány, alávaló cselekedetnek minősítette a DK tevékenységét, szellemi elődeiknek
nevezve az ávéhásokat. Majd a tudósító ismét a Demokrata beszélgetéséből idézett, miszerint a volt
LMP társelnök a DK-t tartja a legszélsőségesebbnek a mai politikai palettán. „A DK olyan politikai
kultúrát testesít meg, amely összeegyeztethetetlen a demokratikus értékrenddel. Ezt jól szemlélteti,
hogy milyen gyűlölet csoportok masíroznak a közösségi oldalakon ennek a pártnak a logója alatt.
Schiffer András szerint nem az a baj, hogy a különböző pártok nem értenek egyet, hanem az, hogy a
szélsőségesek képtelenek arra, hogy ütköztessék a véleményüket. Nézeteik sincsenek, vakhitek
mozgatják őket. És egyszerűen meg akarnak semmisíteni mindenkit, aki az útjukat keresztezi.”
Beszédes szavak, és tökéletesen illenek a híradós anyagra is. Hiszen itt is elmaradt a vélemények
ütköztetése, úgy fogalmaztak meg súlyos kijelentéseket az egyik párttal szemben, hogy arra nem
reagálhattak, de nyilvánvalóan nem is volt ez cél, hanem az ellehetetlenítés és karakter rombolás.
Lassan mantraként ismételgetjük a közszolgálati médiaszolgáltatás „zsinórmértékének” előírásait: „A
közszolgálati médiaszolgáltató feladatai ellátása során arra törekszik, hogy az időszerű politikai
eseményekhez kapcsolódó műsorok során a pártok eltérő álláspontjai a nézők vagy a hallgatók
számára megismerhetőek legyenek, és a műsorszámok kiegyensúlyozottan, a közérdekűség
követelményének megfelelően tükrözzék az eltérő álláspontokat. A közszolgálati médiaszolgáltató a
műsorszámaiba – különös tekintettel a hír- és tájékoztató műsorszámokra – kerülő tények és
vélemények kiválasztása során a nézők és a hallgatók önállóan formált saját véleményének
kialakításához szükséges minden lényeges tényt és meghatározó véleményt figyelembe vesz, és
törekszik az összefüggések feltárására.” Mindebből semmi nem érvényesült, súlyosan elfogult,
egyoldalú, kiegyensúlyozatlan híranyagokkal találkoztunk az ellenzéki pártokkal kapcsolatos
„tájékoztatás” címszó alatt.
A felszín kapargatása
Megjött a hideg, az állami híradó empatikus arcát mutatva figyelem felhívó összeállítást készített
arról, hogy továbbítsa a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek kérését: figyeljünk jobban az utcán
vagy az egyedül élőkre. A csaknem négy perces híradásban bemutattak néhány tipikus
veszélyeztetett réteget: az egyedül, tanyán élőket, hajléktalanokat az utcán, szállásra beköltözőket és
azokat, akik segítik őket, tanyagondnokokat, orvost, Máltai Szeretetszolgálat munkatársát. Az is
elhangzott, hogy a hajléktalanok kétharmada vidéken él, és a szállók több mint 80 % -os telítettséggel
működnek. Csak épp arról nem esett egyetlen szó sem, hogy valójában hány honfitársunk kénytelen
fedél nélkül, az utcán tölteni az életét és hányan vannak azok, akik éjjelente kint alszanak. Azzal is
adós maradt a hírműsor, hogy – az egy Máltai Szeretetszolgálaton kívül - bemutassa azokat a
szervezeteket, amelyek az utcán élők támogatásával, segítésével foglalkoznak. Pedig mindez nem
lett volna lehetetlen vállalkozás. Aznap nyilatkozott például a Menhely Alapítvány vezetője, a
Február 3. Munkacsoport egyik tagja az MTI-nek8 a hajléktalanok helyzetéről, számáról.
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Budapest, 2016. november 30., szerda (MTI) - Jelenleg körülbelül 15 ezer hajléktalan ember lehet Magyarországon,
közülük mintegy 4 ezren töltik az éjszakát az utcán - nyilatkozta Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumának
elnöke, a hajléktalanok körében évente felmérést végző Február Harmadika Munkacsoport tagja az MTI-nek.
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Novemberben többször is megszólaltak felelős politikusok is hajléktalanok ügyében, Tarlós István
november 4-i sajtótájékoztatóján9 beszélt, Rétvári Bence többször is novemberben. A Város
Mindenkié, a Habitat for Humanity Magyarország, az Utcáról Lakásba Egyesület csak néhány, a
hajléktalanok ügyét felkaroló szervezetek között.
Az ő álláspontjuknak a közzétételével teljes lehetett volna a hajléktalanokról és a veszélyeztetett
helyzetben lévő emberekről szóló összeállítás. De az is lehet, hogy az állami híradónak ebben az
ügyben csak a felszín kapargatására volt mandátuma, a gondoskodás illúziójának a közzétételére, de
a tényleges tájékoztatásra nem.
A végére egy kis Petőfi: szemben az állami híradók sugallta képpel, nem egydimenziós világban
élünk, sőt, már a 19. századi magyar nemzet sem abban élt. A vers éppen nem a feltétlen egyszínű
hazaszeretet megnyilvánulása volt, mégha bizonyos időkben annak szerették volna láttatni.
„…S ilyen áldások dacára
Ez a nemzet mégis árva,
Mégis rongyos, mégis éhes,
Közel áll az elveszéshez.
S szellemének országában
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
S mindezek maradnak ott lenn…”

Az elemzést a Mérték megbízásából Bencsik Márta készítette.

A hajléktalanok közül 10-11 ezer szállón keres helyet magának. Országosan, egy időben az utcai szolgáltatók nyilvántartásai
szerint körülbelül 4 ezer ember tartózkodik éjszaka az utcán, a fővárosban - ahol körülbelül 6500 hajléktalan van - ez a
létszám jelenleg 1200-1300 ember - mondta el Győri Péter.
Közlése szerint országosan a szállók 85-100 százalékos kihasználtsággal működnek, Budapesten még több száz férőhely áll
rendelkezésre, de ezeken túl vidéken és a fővárosban is tudnak nyitni időszakos férőhelyeket.
Győri Péter elmondta, hogy a fővárosban lévő hajléktalan emberek döntő többsége ilyenkor, azaz a mostanihoz hasonló
hideg időben, már szálláson van. Akik ezek után is kinn maradnak, azoknak egy része nagyon rossz, "tulajdonképpen
döntésképtelen állapotban" van. Ezek az emberek nem tudják saját helyzetüket megítélni, nekik mentőre lenne szükségük.
Budapesten néhány száz ilyen ember lehet - jegyezte meg.
Mellettük vannak azok az emberek, akik "lemerülnek ebbe a világba", kihasználnak hajléktalanokat, belőlük élnek. Nekik
nem érdekük szállóra menni. A számuk a fővárosban száz körül lehet. A harmadik ilyen csoport, a kunyhóban lakó emberek mondta Győri Péter, hozzátéve, hogy ők nincsenek olyan nagy veszélyben, őket is rendszeresen látogatják az utcai
szolgálatok. Rámutatott arra is, hogy a kihűléses halálesetek kétharmada lakásban történik. Ez elsősorban vidéken, a
kistelepüléseken élő idős, beteg embereket veszélyezteti.
Győri Péter kitért arra is, hogy a közterületen élő hajléktalan emberek kétharmada a vidéki városokban van, ezért itt
fordulnak elő nagy többségében a közterületi kihűléses halálesetek. Hangsúlyozta, hogy a hideg idő beköszöntével "nagy
lakossági odafigyelésre van szükség", a hajléktalan diszpécser telefonszámokon lehet segítséget kérni rászoruló emberek
számára.
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