
FÜGGETLEN

MAGYARORSZÁG
„A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben
ember lenni mindég, minden körülményben”

(Arany János)

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”
(József Attila)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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HOL OLVASHATÓ ÉS RÉSZLETESEN MIT TARTALMAZ 
A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS KORMÁNYRENDELETE?

Felfokozott lakossági érdeklődést váltott ki röviddel ezelőtt, pontosabban 2012. szeptember 2l-
én, a magántulajdonú, országos megjelenésű MAGYAR HÍRLAP Támogatott bérleti díj és rezsi 
című információja, amely többi között azt közli:

Október elsejétől a bérleti díjra és a rezsi költségre fordítható támogatásban részesülhetnek a 
legalább  három  hónapja  álláskeresőként  nyilvántartottak.  E  feltétel  megléte  azonban  nem 
vonatkozik a pályakezdőkre és a csoportos létszámleépítésben érintettekre.

A lakhatási támogatás összesen másfél évre adható, ha a lakó- és a munkahely közötti távolság 
legalább 100 kilométer, vagy ennél kevesebb, de az utazási idő meghaladja a napi 6 órát. Ezen 
folyósítandó összeg meghatározott időszakonként csökken, ugyanis az első hat hónapban 100 
ezer, a második hat hónapban 60 ezer, a harmadikban pedig már csak 40 ezer, amiből a bérleti díj 
és a rezsiköltség fedezhető. Mindezen kiadásokat számlával kell igazolni.

Ha a család együtt költözik, s a tagjai között többen is jogosultak a támogatásra, magasabb lehet 
a kapható összeg: például, ha egy családban ketten jogosultak a támogatásra, annak mértéke 150 
ezer, 90 ezer és 60 ezer lehet, amennyiben hárman, vagy még többen vannak jogosultak, az ilyen 
című támogatások havi nagysága elérheti a 200 ezer forintot.

Az  újság  e  közlését  a  NEMZETGAZDASÁGI  MINISZTÉRIUM  foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkárának, Czomba Sándornak a szeptember 20-ai bejelentésére alapozta. Aki még 
arról is szólt: a kormány a mai napon döntött a lakhatási támogatásról.

*

Nos,  az elmúlt  napokban szinte  az ország minden részéből  érkeztek  szerkesztőségünkhöz  az 
említettekre vonatkozó olvasói kérdések, amelyek közül, íme néhány ízelítőül:

Mely  szerv  igazolja  az  álláskeresői  nyilvántartást,  a  pályakezdői  állapotot,  a 
csoportos leépítésben érintettséget, a lakó- és munkahely közötti távolságot, meg 
az utazási időt? Milyen módon kell bizonyítani a lakásbérletet, annak díját, meg a 
rezsi költséget?  A lakhatási támogatás igényléséhez kapható-e adatlap, ha igen hol, 
s azt kitöltve kihez és meddig kell eljuttatni, mely mellékletekkel? Ki hozza meg 
az igénylésről szóló határozatot? Ha az pozitív, mennyi idő elteltével érkezik, s 
postai úton-e, vagy számlára a támogatás?  Ha kedvezőtlen a döntés, van a helye a 
fellebbezésnek, s az hová nyújtandó be?

Természetesen azt tudakoltuk a bennünket megkeresőktől:  mi okból van ennyi kérdésük? 
Mint elmondták, ez ügyben érdeklődtek az önkormányzatnál, meg a munkaügyi szakhatóságnál, 
ám  érdemi  választ  nem  kaptak.  De  még  ennél  is  talán  nagyobb  baj,  hogy  az  említett 
jogszabályt sem találják!  Pedig átnézték a szóba jöhető Magyar Közlönyöket, sőt, az 
internetes jogi adattárban is keresték azt a bizonyos kormányrendeletet, hiába!



*

Köztudott,  van hazánkban olyan régi módszer, jogismertető gyakorlat,  hogy minden  törvény, 
kormány- és  miniszteri rendelet, illetve az illetékes főhatóságok által hozott egyéb  szabály, 
meg az  alkotmánybírósági  határozat  a  MAGYAR KÖZLÖNY-ben  megjelenésével,  tehát  az 
ottani  kihirdetésével  válik  ismertté,  hatályossá.  Csakhogy a szóban forgó jogi  előírások nem 
lelhetők fel az utóbbi hetekben megjelent közlönyökben. Ezért óhatatlanok a kérdések:  Akkor 
most mi a helyzet? Van lakhatási kormányrendelet, vagy nincs?

Mi  e  dilemmákra  nem  tudjuk  a  választ!  Amit  tudunk  az,  hogy  az  egyébként  igen 
társadalomsegítő tartalmú bejelentéssel nagyon sok rászoruló figyelmét felkeltették 
az  illetékesek!  Akik  most  például,  azon  meditálnak:  Talán  az  IMF-béli tervezett 
megszorítások tüzében égett el ez a fontos szociálpolitikai intézkedési terv? Amit 
tényleg  jó  lenne  végrehajtani,  hiszen  a  kilátásba  helyezett  intézményes  anyagi 
segítség  révén  feltehetőleg  a  családok  ezrei-tízezrei  keresnének, 
találnának  munkát  az  otthonaiktól  távoli  térségekben  is, 
megteremtve ilyképpen a munkaerő-mobilitás gyakorlatát!
Szerkesztőségünk  úgy  döntött:  e  megjelent  cikkünk  másolatával  felkeressük  a  már  említett 
szakminisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárát, dr. Czomba Sándor urat, kérve, hogy a 
történtekről,  meg  a  tárgybeli  szükséges  tudnivalókról  informáljon  bennünket!  Ezek 
felhasználásával  tájékoztatjuk  majd  olvasóinkat, NYILT  FÓRUMUNKBAN,  a  világhálós 
népújságunkban,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG-ban,  mégpedig  a  sajtószabadságról  és  a 
médiatartalmak alapvető szabályairól  rendelkező  2010. évi CIV. törvény-ben foglaltaknak, 
így  a  hitelességnek,  pontosságnak, a tény-  és  időszerűségnek,  a  sokoldalúságnak  és  a 
kiegyensúlyozottságnak megfelelően!

2012.  október 10.                                                                                                  Velkei Árpád
                                     rovatszerkesztő
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