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Bevezetés 
 
Több mint 10 éve foglalkozom devizahiteles problémákkal és ezzel 
kapcsolatban különböző társadalmi kérdések is felvetődtek. Az elmúlt hetekben 
arra jöttem rá, hogy nem tudok mindent megérteni a devizahiteles „béka 
prespektívából”. Így aztán „felülemelkedtem ezen a problémán” és 
széleskörűen kezdtem el nézni, hogy milyen is az a világ, mely körül vesz 
bennünket. Miért nem működött és működik a fogyasztóvédelem pénzügyi 
területen, miért nem kapunk mi civilek évek óta állami intézményektől 
megfelelő, értékelhető válaszokat? Miért lehetetlen szinte pert nyerni a bankok 
ellen a bíróságokon, miért nem érvényesülnek az uniós fogyasztóvédelmi 
szabályok? A Kúria miért nem értékeli át korábbi megállapításait, miért nem 
változtat a jogegységi határozatain? Miért tétlen az ügyészség a sok feljelentés 
ellenére, miközben más ügyben tucatnyi pert indított bankok ellen? 
A devizahitelesek vannak csupán kipécézve, vagy széleskörű társadalmi 
jelenségről van szó? Demokráciában élünk, jogállamban vagy valami más 
rendszerben? Mi lehet ez a „más rendszer”? Kisebb torzulásokról van csak szó 
vagy a rendszer alapvető jellemzőiről? 
Mindezzel kapcsolatban eddig ki milyen következtetésre jutott? 
Úgy, mint a devizahiteles témában, ezen a területen sem akarom feltalálni a 
spanyolviaszt. Ami információt, adatot, megállapítást csak találtam, azt mind 
„elloptam” és összeraktam. Mindezt átgondolva aztán kaptam egy elég 
elkeserítő képet, amit most közre adok - tovább gondolás és cselekvésre 
ösztönzés végett. 
 
 

A naiv, idealista kép 
 
A társadalomban meg van mindennek a szerepe, feladata. Kezdem a civilekkel. 
A legkülönbözőbb területen felmerülő problémákkal leghamarabb az érintettek 
által létrehozott és működtetett civil szervezetek foglalkoznak. Legközelebbről 
és legpontosabban ők látják miről van szó. Összegyűjtik a tapasztalatokat, 
észrevételeket és próbálják rendszerbe helyezni. Konferenciákat, 
megbeszéléseket tartanak. Tanulmányokat, elemzéseket készítenek. 
Megkeresik beadványokkal pl. a fogyasztóvédelmi állami szervezeteket, az 
állami szakfelügyeletet. Ezek a pénzügy területén például a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF - megszűnt), Gazdasági Versenyhivatal 
(GVH), Magyar Nemzeti Bank (MNB). Amennyiben súlyosabb problémáról van 
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szó, megkeresik a minisztériumokat, a kormányzó-, illetve ellenzéki pártokat. 
Felvetik a törvényi szabályzás módosítását, új törvények meghozatalára tesznek 
javaslatot.  Az esetlegesen már előkészítés alatt lévő törvényjavaslatokkal 
kapcsolatban kifejtik álláspontjukat. Mindezen munkákkal képviselik sorstársaik 
érdekeit. Részt vesznek az illetékes parlamenti bizottságok munkájában. 
Tájékoztatják a sajtó munkatársait, hogy a széles társadalom felé közvetíteni 
tudják egyrészt az észlelt problémákat, másrészt a megoldás lehetőségeit.  
A civileken és állami szereplőkön kívül vannak érdekképviseleti és önigazgatási, 
szerveződések. Ezek közül említem most csupán (a legnagyobb hatalommal 
bíró) Magyar Bankszövetséget, az (elhíresült) Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, 
a (bankokkal szoros együttműködést kiépítő) Magyar Országos Közjegyző 
Kamarát, a (jogállamiság szétzúzását tétlenül néző) Magyar Ügyvédi Kamarát. 
A fenti szereplők által alakulhat ki egy széles társadalmi vita egy-egy kérdésben. 
Meg van tehát egy egészséges társadalomban, a független civilek, a független 
fogyasztóvédelem, a független sajtó, a független bíróság és a pártoskodó 
pártok, valamint a párt- és szakmai alapon működő kormányzat szerepe.  
Ezek mind jelentik az ún. fékek és ellensúlyok rendszerét. Ez egy háló a 
társadalom védelmének érdekében. 
A tapasztalat az, hogy a fenti modell legalább egy évtizede egyáltalán nem 
működik. 
 
 

A vizsgálati pontok 
 
Az első kérdés, hogy a társadalmi vizsgálatot mi alapján végezzük el? Mire 
hasonlít az a rendszer, mely az elmúlt években kialakult hazánkban? Vágjunk 
bátran bele a közepébe! Részletek egy összesítésből: 

Hogyan lehet a fasizmust meghatározni? Nos, ez nem egy egyszerű 
dolog, a történészek között mai napig vita van erről, sőt maga a Duce 
fogalmazott úgy, hogy a fasizmus nem ismer el formulákat, lényege 
nem az elmélet, nem valamiféle rendszer, hanem az akarat és a 
belőle származó politikai tett, amely magán viseli a szituációhoz 
alkalmazkodó taktika és intuíció bélyegét. Az olasz fasizmus után 
sorra jelentek meg Európa szerte az ilyen mozgalmak, mára már 
lassan nincs olyan térség, ahol valamilyen formában nem ütötte volna 
fel a fejét a történelem során egy ilyen eszme. Ezek a szervezetek 
nagyon sok dologban hasonlítottak egymáshoz, de fontos leszögezni, 
hogy minden fasiszta ideológia más-és más. 
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A fasizmus egy ideológiai család, azon belül pedig rengeteg fajtája 
alakult ki: olasz fasizmus, falangizmus, német nemzetiszocializmus, 
hungarizmus, rexizmus stb. Olyan, mint a kommunizmus: azon belül 
is van marxizmus, leninizmus, polpotizmus stb. De mindegyikben 
vannak bizonyos hasonlóságok, egyezések. Umberto Eco, olasz író 14 
pontba foglalta össze ezeket a közös jellemvonásokat: 
1. hagyománykultusz, visszatérés az aranykorba, a dicső múltba 

nézés, mindehhez a modernizmus, a liberalizmus és 
felvilágosodás elvetése szükséges; 

2. a vallás vagy legalábbis valamilyen okkultista pótlék beemelése a 
nemzeti politikába; 

3. a cselekvés kultusza – mindegy, hogy mit lép a politikus, de ne 
látsszon döntésképtelennek; 

4. az egyet nem értés megbélyegzése, az ellenzék általános 
hazaárulónak minősítése, ezzel a nemzetfogalom kisajátítása; 

5. félelmek generálása, általában az idegengyűlölet tudatos 
erősítése; 

6. az ellenzék idegenszívűnek minősítése és minden ellenzéki 
kísérlet államrenddel szembeni fellépésnek titulálása; 

7. a külső és belső ellenség szerepének, hatalmának és céljainak 
felnagyítása, torzítása, amiket általában összeesküvés-
elméletekkel oldanak meg, ám a kijelölt ellenség mindig kevés 
reális veszélyt jelent, különben fennáll a veszély, hogy visszaüt; 

8. „a küzdelemért él és nem az életért küzd”, a lényeg a háborús 
hangulat, a mozgósítás, amivel a híveket ugrásra készen lehet 
tartani; 

9. „tömegelitizmus”, azaz populista és elitista egyszerre, élen a 
Vezérrel; 

10. hősiesség kultusza; 
11. szexizmus, a fasiszta rendszer hangsúlyozza a „férfiasságát”, 

miközben a nők szerepe a családra redukálódik; 
12. közösségelvűség akár az egyéni szabadságjogok teljes elvetésével, 

ám a közösség érdekeit egy szűk kör nyilatkoztatja ki; 
13. a fasiszta rendszer mindig a többség akaratára hivatkozik, minden 

ellenérvet erővel söpör le az asztalról; 
14. a parlamentarizmus elvetése, mivel a többség akaratának 

érvényesítéséhez elegendő egy szűk uralkodó réteg, ami ismeri a 
tömegigényeket és ki is elégíti azokat. 
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Leegyszerűsítve: minden, a fasizmus eszmecsaládjába tartozó 
ideológia közös vonása a militarizmus, a szociális érzékenység, a 
korparatista, nemzeti szocialista vagy szindikalista gazdaságpolitika, a 
nacionalizmus, a totális, tekintélyelvű állam, az ifjúság dicsőítése, a 
forradalmiság és a tradicionalizmus sajátos keveréke,  az 
antikommunizmus, az antiliberalizmus, a hősiesség kultusza, 
közösségelvűség, a demokrácia elvetése, néhány esetben pedig az 
imperializmus is. 
 
Hova kell a fasisztákat sorolni? Véleményem szerint ez az ideológiai 
család a harmadikutasságot képviseli. A 20. századi történelmet két 
nagy eszme határozta meg: a liberalizmus (kapitalista 
gazdaságpolitika) és a kommunizmus (tervgazdálkodás). A fasiszták 
szerint harmadik alternatívára van szükség. A centristákkal 
ellentétben nem akarják megtisztítani a politikát az ideológiától, 
éppen ellenkezőleg: számukra az ideológia a legfontosabb, és a 
mindennapok részévé akarják tenni azt. Társadalmi kérdésekben a 
kompromisszumok helyett a konfliktust pártolják. A harmadikutasság 
egyaránt képvisel jobb és baloldali elemeket is. 
https://fasizmustortenete.blog.hu/2021/03/13/fasizmusjelentese 

 
 
Egy másik összesítésből pedig: 

A politika mindig is integrált eleme volt az emberi életnek, mind 
abban, ami együttesen érint bennünket, mind abban, ami az 
egyéniségünkhöz kapcsolódik. Egyes társadalmi jelenségek azonban 
nagyobb nyomot hagynak, mint mások, és egyes esetekben 
rosszabbra is. 
Az elmúlt évtizedekben sok szociálpszichológus, szociológus és 
gondolkodó visszatekintett arra, hogy felismerje történelmileg a 
kirekesztő ideológiai mozgalmak megjelenésének (vagy újbóli 
megjelenésének) első tüneteit, amelyek a kisebbségek 
kriminalizálásán alapulnak. 
Ezen erőfeszítések megértése érdekében a fasizmus megjelenésének 
figyelmeztető jelei, amelyeket Umberto Eco filozófus és író javasolt. 
 
Mi a fasizmus? 
Technikailag a fasizmus egy politikai mozgalom és ehhez kapcsolódó 
ideológia, amely a lakosság "alapvető" identitásán alapuló politika 
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védelmén alapul, erőszak alkalmazása a politikai ellenzék 
elnyomására valamint egy olyan állam által működtetett gazdaság 
használata, amely viszont a nagyvállalatoknak kedvez korporativitása 
miatt. 
Ebben az értelemben az Umberto Eco által kitalált fasizmus-
figyelmeztető jelek vizsgálata hasznos lehet annak megismeréséhez, 
hogy hogyan lehet elválasztani a búzát a pelyvától. Jelzi, hogy ez az 
ideológia újra felszínre kerül. 
 
Az író számára a tünetek, amelyek szerint a fasizmus teret nyer az 
állami vagy regionális politikában, a következők. 

1. A különbségtől való félelem használata 
Az azoknak a kisebbségeknek a megbélyegzése, amelyek nem 

felelnek meg pontosan az "átlagpolgár" archetípusának vagy hogy a 
kulturális kifejezés különböző formáit élik meg, gyakoriak a fasiszta 
rezsimekben. Ez lehetővé teszi a nemzeti identitás gondolatának 
megerősítését, amely felhasználható bármely politikai célkitűzés 
érvényesítésére. 

2. A szexualitás ellenőrzése és visszaszorítása 
A szexualitás, főleg a nő kontrollja propaganda rendszer, 

amelynek köszönhetően a politikai projektet még a legmeghittebb és 
legmagosabb pillanatokban is figyelembe veszik. Másrészt lehetővé 
teszi a kisebbségek visszaszorítását akár szexuális irányultságuk, akár 
a szuxuális és affektív felfogás módja alapján. 

3. A legkisebb kritika szisztematikus ellenzése 
A kritika teljes elutasítása lehetővé teszi, hogy bármilyen 

kezdeményezést kezdeményezzen és visszavonjon anélkül, hogy 
bárkinek magyarázkodnia vagy elszámoltatnia kellene. 

4. Az értelem feletti erő és cselekvés értékelése 
Bizalmatlanság az értelmiség iránt halálosan megsebesíti az 

ország kritikai gondolkodását. Az értelmet úgy tekintik, hogy az 
ésszerűségen alapuló érdekeket leplezi, ezért időpazarlás. 

5. Folyamatos fellebbezés egy nem fenyegetõ fenyegetés ellen 
Légy állandóan örök fenyegetéshez való fellebbezés lehetővé 

teszi a kivételes állapot bevezetését, amelynek köszönhetően a 
politikai párt "az emberek érdekében" megszegheti a hatályos 
jogszabályokat. Az állami terrorizmus esete egyértelmű példa erre. 

6. Témaalapú és egyszerű szókincsbeszédek használata 
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A nagyon tág jelentésű szavak használata lehetővé teszi olyan 
beszédek előállítását Bár nagyon világosnak tűnnek, nem lépnek 
kapcsolatba a valósággal. Normális esetben az egyetlen üzenet, 
amely a legimpozánsabb ötletekkel van összefüggésben, például az, 
hogy ki a hibás valamiben, vagy az a hozzáállás, amelyet a párt fog 
kialakítani egy esemény előtt, de ez nem túl konkrét. 

7. Az újító vagy regény gúnyolódása 
Mindent, ami el van választva a világlátás hagyományos módjától, 

elutasítják és kinevetik mintha figyelemelterelés, hazugság vagy 
banális időtöltés lenne. 

8. Hangsúly a hagyomány és a nemzeti identitás fontosságára 
A nép identitása és a hagyományok folyamatos fellebbezése 

egyszerű módja annak, hogy az adott csoport hangjának 
"természetes" tükrének bizonyuljon. Nem szükséges olyan politikákat 
javasolni, amelyek a többség javát szolgálják, szimbólumokat, 
ikonokat és szokásokat egyszerűen propagandadarabként használják. 

9. Folyamatos felhívás egy elégedetlen társadalmi osztályhoz 
Ez nem olyan jellemző, amely önmagában meghatározza a 

fasizmust, mivel sok politikai tendencia alapján történik. 
Mindazonáltal, a fasizmus a lakosság ezen részének egyedüli 
hangjaként állítja, mintha a pluralitás nem létezett volna benne. 

10. Az embereket képviselő karizmatikus vezető használata 
A vezető az emberek reflexiója, és mint ilyen, az ő nyelvükön 

beszél, és ugyanazokat az aggodalmakat igyekszik kifejezni, mint a 
lakosság azon részének sztereotípiája, amelyhez fordul. Személyes 
döntéseit, ízlését és preferenciáit közügyként hozzuk meg., mivel ez a 
népakarat megtestesítője. 

11. A külső bűnösök folyamatos keresése 
Mindent felróni azokra, akik kívül vannak a 

propagandarendszeren és nem tudnak védekezni terelje a figyelmet a 
párt kudarcaira vagy ha kiderülnek, akkor egy nagyobb gonosz elleni 
harcban elkövetett hibákként jelennek meg. 

12. Folyamatos felhívás az emberek akaratára 
Megpróbálja kisajátítani népi igények, amelyek intézményessé 

teszik őket és ott feloszlanak és összekeverednek a fasiszta mozgalom 
vezetőinek politikai céljaival. 
https://hu.warbletoncouncil.org/senales-fascismo-umberto-eco-1857 
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Umeberto Eco a megállapításait még 1995-ben tette, még jóval a 
magyarországi változások előtt. Nem arról van tehát szó, hogy a magyar 
helyzetet próbálta utólag körbe írni, jellemezni. Pont fordított a folyamat, 
korábbi megállapítások alapján vizsgáljuk a bekövetkezett változást, a kialakult 
állapotot. 
 
Egy harmadik csoportosítás: 

A félreértések elkerülése végett Eco bevezeti az ősfasizmus vagy 
mindenkori fasizmus fogalmát. Ennek számos jellegzetes vonása van, 
amelyek közül, ha csak egy-kettő is megjelenik valahol, a gondolkodó 
embernek szagot kell fognia és föl kell ismernie, mivel is áll szemben 
valójában – ugyanakkor egyes ismérvek el is maradhatnak: attól a 
jelenség még ugyanúgy fasizmus marad. 
„Az ősfasizmus még itt ólálkodik körülöttünk, olykor civil ruhában. 
Milyen könnyű dolgunk lenne, ha valaki kiállna a világ színe elé, és így 
szólna: "Újra akarom nyitni Auschwitz kapuit, és azt akarom, hogy 
ismét feketeingesek masírozzanak Olaszország terein." Ajaj, az élet 
nem ilyen egyszerű. Az ősfasizmus a legártatlanabb köntösben is 
visszatérhet. Az a kötelességünk, hogy leleplezzük, és 
mutatóujjunkkal rábökjünk minden egyes új formájára – mindennap, 
a világ minden táján.” – írja Eco. 
 
Az ismérvek Eco szerint a következők: 

1. Tradicionalizmus. Az ősfasizmus elemi alapja a – többnyire 
szinkretista – hagyománykultusz: „mi vagyunk azok, akik birtokában 
vagyunk az ősi igazságnak”. 

2. Antimodernizmus. Ez megnyilvánulhat pl. kapitalizmus-
ellenességben, de főképp a felvilágosodás értékrendjének (a 
Rációnak) elutasításában. Mint ilyen, az ősfasizmus voltaképpen 
irracionalizmus. 

3. Az öncélú cselekvés kultusza, ami az irracionalizmus egyenes 
következménye. „Gondolkodni férfiatlan... Az értelmiségi világ iránti 
gyanakvás az ősfasizmus örök tünete.” 

4. A kritika elutasítása. „A modern kultúrában a tudományos 
közösség a véleménykülönbséget eszközként tekinti az ismeretek 
bővítéséhez. Az ősfasizmus értelmezésében a véleménykülönbség 
árulás.” 

5. A másságtól való félelem. „Az ősfasizmus per definitionem 
rasszista.” 
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6. A frusztráció szerepe. „Az ősfasizmus egyéni vagy társadalmi 
frusztrációból fakad”, és a frusztrált középosztályokat szólítja meg. 

7. Idegengyűlölet. A valódi társadalmi identitás hiányát a 
véletlenül egy országban történő születésből levezetett ideológia, a 
nacionalizmus kompenzálja, amelyet egyetlen dolog tart össze: az 
ellenségkép. Az ősfasizmus működéséhez szükségesek az 
összeesküvés-elméletek, a külső és belső ellenségtől való rettegés. 

8. Ambivalens ellenségkép. „A követőknek azt kell érezniük: 
megalázza őket az ellenség kérkedő gazdagsága és ereje... A 
követőknek azt is el kell hinniük, hogy le tudják győzni az ellenséget.” 

9. Permanens harc. „A pacifizmus cinkosság az ellenséggel.” Ha a 
mozgalom – a végső ütközet után – elterjed az egész világon, 
beköszönt az aranykor, az örök béke korszaka. Addig azonban nincs 
helye megbékélésnek. 

10. Elitizmus – a gyengék iránti megvetés. „Minden állampolgár 
a világ legkitűnőbb népéhez tartozik, a párt tagjai a legjobb 
állampolgárok, minden állampolgár a párt tagjává válhat... Mivel a 
csoport (katonai modell szerint) hierarchikusan rendeződött, minden 
alvezető lenézi az alatta levőket, akik mind megvetik az 
alárendeltjeiket.” 

11. Hőskultusz és halálkultusz. Minden egyes ember 
életfeladata, hogy hőssé váljék, és ha kell, meghaljon az eszméért. 

12. A férfiasság kultusza. A mindennapi életben a hatalomvágy 
elsődleges megnyilvánulási terepe a szexualitás. Ennek folyománya a 
nők iránti megvetés „és a nem köznapi szexuális magatartásokkal – az 
önmegtartóztatástól a homoszexualitásig – szembeni intolerancia.” 

13. Kvalitatív populizmus. „Az ősfasizmus az egyénnek mint 
olyannak nem juttat jogokat, a "nép"-et pedig kvalitásnak, 
monolitikus egységnek tekinti, amely a "közakaratot" fejezi ki... 
Amikor egy politikus kezdi kétségbe vonni a parlament legitimitását, 
mert az nem képviseli többé a "nép hangját", megcsapja orrunkat az 
ősfasizmus szaga.” 

14. Az „újbeszél”. Az orwelli találmány az ősfasizmus minden 
megnyilvánulására jellemző: „szegényes szókinccsel és a legelemibb 
mondattannal dolgozik, hogy korlátozza a komplex és kritikus 
gondolkodást.” 
http://birtalan.blogspot.com/2007/05/mindenkori-fasizmus.html 
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Röviden pár megállapítás: 
Lefasisztázni valakit – sőt megmutatni valakiről, hogy tényleg fasiszta 
– ugyanis önmagában még nem elégséges kritika, legfeljebb 
gorombáskodás. 
A kérdés, hogy a fasizmus visszatérőben van-e, rendkívül fontos. De 
nem azért fontos, mert abban a percben, ahogy egy fasiszta párt 
hatalomra jut, sáskák lepik el a búzaföldeket, vérré válnak a tengerek 
és elsötétül a nap. Azért fontos, mert sokat elárul rólunk, a 
társadalmunkról, arról, hogy milyen irányba haladunk, és milyen erők 
formálják a világunkat, valamint, hogy nekünk milyen módon kell 
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fellépnünk ezekkel az erőkkel szemben. Éppen ezért elképesztően 
nagy szükség van arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket a 
lehető legnagyobb körültekintéssel vizsgáljuk meg. 
2016. április 15. 
https://merce.hu/2016/04/15/felemelkedhet-e_ujra_a_fasizmus/ 
 
Uralkodni, kizsákmányolni, élősködni más nemzetek és a dolgozó 
társadalmi osztályok felett profit szerzés céljából, ami a gazdasági, 
katonai hatalmával megvalósuló imperializmus továbbfejlődése. Így 
ez csak „mosolygó fasizmus” a „Népfelséget” mosolyogva hazudó, a 
polgári „demokrácia” áldemokratikus, a többséget a hatalomból 
kizáró, így diktatórikus formában megvalósuló, a nép, nemzetek, 
dolgozó osztályok felett felsőbbrendűként a jogos kizsákmányolást 
megvalósító „demokrácia”. 
 
Így manapság az elfajzott kapitalizmus a fasizmus céljait a polgári 
„demokrácia” keretében a „mosolygó fasizmus” valósítja meg, ahol 
parlament és választások is vannak, de a dolgozóknak nincsenek 
képviselőik. Az államhatalom és a médiumok szinte totális 
birtoklásával minden valódi demokrácia megvalósítását hatékonyan 
megakadályoznak. Amíg ez a módszer működik, és a profit 
gyarapodik, a tőkések tudnak uralkodni a dolgozók felett, addig miért 
is változtatnának. Ez a bevált módszer a „demokrácia” álcája mögött 
megbújó „mosolygó fasizmus” valójában a kapitalizmusban totális 
diktatúra és így lehet fasizmusnak is nevezni, még akkor is, ha a 
koncentrációs táborok nincsenek, mert nincs rá szükség. 
12.07.2018 
https://hu.news-front.info/2018/07/12/a-fasizmus-lenyege-
jellemzoi/ 
 

 

A vizsgálat elvégzése 
 
Mindenki az előzőek alapján értékelheti az elmúlt évek történéseit. Én azonban 
erre nem vállalkozom, idézem azonban azokat, akik a vizsgálatot elvégezték: 
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Nem először hivatkozom arra, hogy az orbáni illiberális állam jelentős 
átfedéseket mutat a fasiszta rendszerekkel, most azonban épp a 
magyar miniszterelnök igazolja vissza ennek a jellemzésnek a 
pontosságát. 
Fontos, hogy még mielőtt a hivatásos és önkéntes hőbörgők nekem 
esnek, tisztázzunk valamit: a fasizmus nem egyenlő a nácizmussal. 
Sajnálatos módon a magyar közbeszédben ez a két fogalom jelentős 
mértékben összemosódott, pedig az átfedések és ideológiai 
összekapcsolódások mellett is érdemi különbség van a kettő között. 
Mindkét rendszer törekszik a totalitárius berendezkedésre, de a 
nácizmus ehhez egyik alapkőként a fajelméletet használta, amelyre 
bár a fasiszták is mutattak némi nyitottságot, mégsem ez jelenti 
államelméletük gyökerét. A fasisztoid rendszerek ismérvének a 
putyinista berendezkedés ugyanúgy megfeleltethető, mint az orbáni 
illiberalizmus. 
  
Umberto Eco olasz író és filozófus értekezéseiből tudjuk, hogy a 
fasizmus a nacionalista autoriter rezsimek gyűjtőneve. Eco világosan 
és tömören összefoglalta a fasiszta rendszerek lényegét is: a 
hagyománykultuszra épül, beemeli a vallást a nemzeti politikába, 
megbélyegzi az egyet nem értést, hazaárulónak/idegenszívűnek 
minősíti az ellenzéket és kisajátítja a nemzet fogalmát, félelmeket 
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generál elsősorban az idegengyűlöletre építve, a többség akaratára 
hivatkozva söpör le minden ellenérvet, elveti a parlamentarizmust, 
torzítja és felnagyítva használja a külső- és belső ellenség képét, 
folyamatosan hangsúlyozza férfias jellegét, míg a nők szerepét a 
családra redukálja, illetve egyszerre populista és elitista, élén 
egyetlen Vezérrel. 
  
Nincs olyan tétele ennek a leírásnak, amely ne felelne meg a nemzeti 
együttműködés rendszerének. A Fidesz támogatói természetesen 
gondolhatják azt, hogy ez mind rendben van és számukra ez a 
rendszer tökéletesen megfelelő így, letagadni azonban, hogy a NER 
egy virtigli fasisztoid rendszer, egyértelmű és világos hazugság. Már 
csak azért is, mert Orbán Viktor épp a következő napokban saját 
maga igazolja mindezt. Ő lesz annak a római konferenciának az egyik 
„sztárja”, amely az ’Isten, Nemzet, Becsület’ címet viseli és amely a 
nemzeti konzervativizmus lehetőségeit vitatja majd meg két napon 
át. Orbán mellett olyan újfasiszta politikusok szólalnak itt fel, mint a 
szélsőségesen EU-ellenes és vállaltan Putyin-rajongó olasz Matteo 
Salvini, vagy a szintén vállaltan EU-ellenes francia LePen-család egyik 
legfiatalabb reménysége, Marion Maréchal. 
  
De az esemény egy másik kiemelt szereplője is egyértelmű 
értékválasztást mutat: Orbán mellett felszólal a Benito Mussolini 
szellemi örökségét nyíltan vállaló Fratelli d'Italia/Olaszország Fivérei 
párt elnöke, Giorgia Meloni is. Apró adalék, hogy utóbbi, nyíltan 
újfasiszta párt képviselői abban az EP-frakcióban ülnek, amely tárt 
karokkal várja a Fideszt és amelynek a Deutsch Tamás vezette EP-
delegáció tagjai is bizonyosan részesei lesznek a Néppártból való 
távozásukat követően. 
  
Mindezek után azt teljesen felesleges tagadni, hogy Orbán Viktor 
nyílt közösséget vállal a világ újfasisztáival és maga is egy fasiszta 
politikai rendszert épített ki Magyarországon. Csak az a kérdés, hogy 
ez hova vezet és milyen károkat okoz a magyar nemzetnek, amely 
egyszer már – a nácizmus és a sztálinizmus szörnyű szellemiségével 
együtt - ledobta magáról ezt az ideológiát és elzavarta elvtelen 
főpapjait. Csak remélni lehet, hogy a NER vége nem olyan lesz, mint 
amilyen ezeknek a rendszereknek a sajátja: sokkszerű háború. 
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A magyar kormányfő vízválasztó, az illiberális államot meghirdető, 
2014-es tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai 
képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a 
közvéleményt a rezsim bűneire. Kétszázharmincegyedik alkalommal 
kongatom a harangokat, mert úgy látszik, még mindig szükség van rá. 
És mert radikális európai demokrataként ez a dolgom. 
dr. Ujhelyi István 
Európai Parlamenti képviselő 
2020. február 2. 
https://mszp.hu/hir/orban_vegkepp_beallt_a_vilag_ujfasisztai_koze 
 

A fenti megállapítás nem áll messze Márki-Zay Péter volt miniszterelnök 
jelölttől, legalábbis Havas Henrik szerint: 
 
        HAVAS MEGMONDJA - Orbán fasiszta lenne? 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D94pegL018M 
 

 
Amennyiben viszont egy párt és mozgalom konzervatív és fasiszta 
politikai elemeket ötvöz, és a felvilágosodás hagyományával 
szembemenő elemek kiterjedtek és dominánsak a politikájában, 
akkor posztfasizmusról beszélhetünk. Ehhez nem kell kiterjedt fizikai 
agresszió. A Fidesz számomra ilyen párt: az individuum és az emberi 
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jogok elvetése, a másként gondolkodók kirekesztése, a folyamatos 
etnicizálás, a misztikus szemlélet erősítése a racionalitás rovására, a 
fékek és ellensúlyok felszámolása, a vallás egybekapcsolása az 
állammal, a konstans ellenségkép-gyártás mind-mind ilyen elemek. 
Ezek kiterjedt jelenléte a Fidesz politikájában azt eredményezi, hogy 
posztfasiszta pártként tekinthetünk rá, és ez a posztfasizmus bizony a 
fasiszta univerzum része. 
2021. 07. 26. 
https://jelen.media/kozelet/trump-orban-es-a-fasizmus-2057 
 

 

Előzetes figyelmeztetés - 2007 
 

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Ha szeretnénk elkerülni, hogy a fasizmus XXI. 
századi mutációja újra felüsse a fejét; ha nem akarjuk, hogy a 
vezérkultusz tompítsa ezrek önálló gondolkodását; ha nem akarjuk, 
hogy megfélemlítsenek egy embert véleménye miatt családjának 
háza előtt; ha nem akarjuk, hogy újabb és újabb kampányokba 
hajszolja a társadalmat néhány ember, akkor ne engedjünk teret 
ennek a gondolkodásmódnak. Az iskolákban is tanítsák meg a 
fiatalokat, hová vezetett a vezérkultusz, a demokráciaellenesség, a 
törvények és a parlamentarizmus zárójelbe tétele! 
Tanítsuk meg, hová vezetett a fasizmus! Inkább fogjunk össze, mint 
65 évvel ezelőtt bal- és jobboldali politikusok, amikor együtt 
vonultak, békét kívánva. Mert a jóérzésű emberek békét és 
nyugalmat kívánnak ma is. 
 
ARATÓ GERGELY oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Nagy a 
felelőssége az iskolának, nagy a felelőssége a pedagógusnak, mert 
nem sokat ér a történelemkönyv szava, nem sokat ér a történelmi 
ismeret, ha nem áll mögötte a pedagógus személyes vállalása, nem 
áll mögötte a pedagógus személyes bátorsága abban, hogy merjen 
beszélni ezekről a témákról. 
A Gönczöl-bizottság ajánlásai között van egy, amelyet talán 
mindannyiunknak érdemes megfontolni. Ez az ajánlás arról szól, hogy 
tekintsük át, hogy mit tehetünk a történelemtanításban, mit tehetünk 
a demokrácia, a közéletiség oktatásában azért, hogy a jövendő fiatal 
nemzedéke tudja és értse, hogy mik azok a veszélyek, amelyek a 
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demokratikus párbeszédet fenyegetik, és mik azok a lehetőségek, 
ahol a demokrácia keretei között tudunk szót váltani a közös 
dolgainkról. Ennek érdekében a tárca szeptemberig szeretne egy 
olyan javaslatot letenni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az 
idő leteltét.), amelyik megfelelő javaslatokat, intézkedéseket 
tartalmaz ezen a területen. 
Országgyűlési Napló 2007. március 12 (55. szám) 

 
 

Mérlegelés és viselkedési formák 
 
A hibrid autokrácia lényege – ami Filippov szerint meg is különbözteti 
a fasizmustól, illetve a „tiszta” totalitárius rendszerektől –, hogy nem 
alkalmaz nyílt terrort az állampolgárokkal szemben. Az erőszakot 
stikában játssza le, kiszervezi; jóval inkább lejáratja, megfélemlíti és 
ellehetetleníti az ellenlábasait, mint hogy bebörtönözné vagy 
kivégezné őket. 
A hibrid autokrácia fenntartja az alkotmányos demokrácia intézményi 
kereteit, de a maga képére formálja és kisajátítja azokat. Hivatkozási 
alapja a népakarat, a jogállamiság, a szabad választási rendszer, vagy 
mondhatjuk összefoglalva: a demokrácia – ám a gyakorlatban e 
„demokrácia” a vezetői hatalom kiterjesztését szolgálja. 
 
Filippov szerint ezekben a társadalmakban nincs betegségtudat 
(pazar megfogalmazás!), mert a hatalom elvben, sőt, tulajdonképp 
valóságosan is leváltható. A szerző úgy véli: a hibrid vagy illiberális 
rendszerek arra a felismerésre épülnek, hogy a nyílt terror nagyon 
költséges, és hosszú távon nem fenntartható. 
 
Filippov nem csupán a szokásos erővonalakkal vagy az ellenzék 
inkompetenciájával vagy a hatalmi tömbök játszmáival foglalkozik, 
hanem a legfontosabb tényezővel: nevezetesen, hogy mit gondolnak 
és éreznek az emberek. Lényegében azt állítja, hogy a 
választópolgárok – ha nem az elnyomás közvetlen és nyers formáival 
találkoznak – megbékélhetnek az autokráciával. 
 
És ez kétségtelenül igaz. Sőt: attól tartok, az emberek szívesebben 
választanak egy kiszámítható autokráciát viszonylagos jólétért 
cserébe, mint önrendelkezést. Az önrendelkezés a többség számára 
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túl bonyolult, és riasztó a vele járó felelősség; a politikai 
váltógazdálkodás fárasztó és kiábrándító, a jóról és rosszról, szépről 
és igazról szóló viták nem vezetnek sehová. A legjobb, ha jön egy erős 
vezér, aki megmondja, hogy mi a jó, a rossz, a szép és az igaz. (Némi 
jólétért cserébe még az se baj, ha korrupt; jut is, marad is.) 
 
Az emblematikus történelmi rendszerekre, mint a fasizmusra, a 
bolsevizmusra, de akár a feudalizmusra többnyire metaforaként 
hivatkozunk – nem tesszük ki az idézőjelet, nem mondjuk hozzá, hogy 
„kvázi”, de odaértjük. Hallgatólagosan tudomásul vesszük a 
diskurzusnak ezt a játékszabályát, én azonban most játékon kívül 
állítom: az Orbán-rezsim valójában – lényege, és természete és 
karaktere szerint – fasiszta, semmi idézőjel és semmi kvázi. 
 
Az, hogy az Orbán-rezsim, illetve az illiberális hibrid rendszerek nem 
nyílt, hanem rejtett erőszakot alkalmaznak, és nem kivégzik, hanem 
ellehetetlenítik a potenciális ellenfeleiket, nem esszenciális, csupán 
technikai különbség, – és messze nem kizárt, hogy csupán átmeneti. 
 
Tökéletesen igaza van abban Filippovnak, hogy hibrid a rendszer, csak 
abban nincs igaza, hogy ez a tény megkülönböztetné Orbán 
szisztémáját például a fasizmustól. 
 
Nyilván indulatokat szít, ha fasisztának nevezzük az Orbán kormányt. 
És akik arra intenek, hogy a minősítő jelzőkkel és indulatszításokkal 
csínján kell bánni, azoknak igazuk van; bánjunk csínján. Mérlegelni 
kell, hogy van-e olyan magasabb jó, ami miatt megéri: és van. Létezik 
történelmi tapasztalat, és a fenomenológiából lehet a karakterre, 
abból pedig a várható cselekvésre következtetni.  Ha tudjuk, hogy mi 
micsoda, akkor nagyjából azt is tudjuk, hogyan működik és merre 
tart. 
 
Ezt a rendszert fasisztának mondani nem riogatás, legfeljebb 
elővigyázatosság. 
 
Ha jól számolom, három választása marad azoknak, akik nem 
menekülnek el a fasiszta hibrid autokráciából. 
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1. Ellen lehet állni neki – erkölcsileg ez a legnemesebb, de nagyon 
kockázatos, és minél szervezetlenebb, annál kockázatosabb. 

2. Meg lehet alkudni vele. (Nem viccelek, tényleg meg lehet. A 
rendszer sóváran keresi és busásan díjazza a megalkuvókat, a 
korábbi ellenlábasokat is boldogan öleli a keblére.) 

3. Túl lehet élni valahogy. Minden autoriter rendszerben el lehet 
lavírozni, ki lehet bekkelni. Nálunk a kibekkelés nemzeti 
hagyomány, valószínűleg a legtöbben a „befogom a szám, 
próbálom tenni dolgom, és nem foglalkozom a politikával” utat 
választják. És ennek a vegyes falazatú rendszernek egyik fontos 
építőanyaga pont ez a hozzáállás. 

 
A jövő transzcendens fogalom. Minden új nap valamennyire 
kiszámítható, ugyanakkor valamennyire meglepő. A fasizmusok egy 
ideig nagyon népszerűek, de talán vannak olyan támogatói a 
kormánynak, akik, ha belelátnak annak sötét lényegébe, elriadnak 
tőle. 
A fasizmus passzív támogatók és lelkes hívek híján összeomlik. 
Vagy egyszer csak lejár az ideje, mint mindennek a világon. 
2018. 08. 14. 
https://24.hu/poszt-itt/2018/08/14/balavany-gyorgy-mar-miert-ne-
volna-fasiszta-az-orban-rezsim/ 
 
 

Kacsa 
 

Ha valami úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és 
úgy néz ki, mint egy kacsa. Akkor az minden bizonnyal egy kacsa. 
https://mandiner.hu/cikk/20210510_kacsa_deutche_welle_szabad_e
uropa_ellenzeki_sajto_velemeny 
 

Ez a mondás az 1730-as évekből származik, akit érdekel ez az érdekes mondás, 
annak a teljes történet: 
https://hu.jf-samoracorreia.pt/did-you-know-that-phraseif-it-looks-like-duck 
 
Értelmét tekintve az évszázados mondás mai megfelelője: 

"Most is azt mondom a külföldi diplomatáknak, hogy ne figyeljenek 
oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok" 
– Orbán Viktor 
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https://hvg.hu/itthon/20110906_orban_wikileaks_ne_figyeljenek 
 
Vagyis teljesen mindegy, hogy a kacsa miként hápogja el, hogy ő liba. A 
kialakított rendszer és a kialakítás módja pontosan megmutatja az Orbáni 
rendszer tulajdonságait, jellemzőit. 
 
 

Mint a vírus 
 
A covid vírus kapcsán mindenki megtanulta azt, amit általános iskolában 
valamikor neki tanítottak. Így kézenfekvőnek tűnik, hogy vírus hasonlattal élek. 
A vírus nem élőlény. Nem eszik, nincsen szája, nincsen gyomra. Így nem lehet 
sem megmérgezni, sem halálra éheztetni. A vírus nem szaporodik. Nincsenek 
virágai, termései. Nincsenek nemi szervei. Így nem tudsz neki adni antibébi 
tablettát. A vírus nagyon apró. Így nem tudod összegyűjteni egy hálóval. A 
világon lévő összes Covid vírus beleférne pár sörös dobozba. Ha saját magadat 
vírusnak képzeled, akkor a sejt hozzád képest akkora, mint a Velencei tó vagy a 
Balaton. Nem a felszínét tekintve, hanem a térfogát…  
Hogy jön ide a sejt? 
Sejtekből állnak az élőlények, a növények, az állatok, az ember. A szervezetben 
minden sejtnek meg van a feladata. A sejten belül különböző feladatot ellátó 
sejtrészecskék vannak. Az idő alatt amíg működik, a sejt fontos feladatot lát el a 
szervezetben. Ezt a feladat ellátást zavarja meg a vírus. Átírja a sejt működési 
programját, valamint többszörözi a vírust és terjeszti. Mint ahogy a 
számítógépes vírus átírja a számítógép működését és megfertőz más 
számítógépeket. A vírust tekinthetjük egy gondolatnak, mely megfertőzi a 
sejtet. A vírus ellenszere az immunrendszer, a védekező rendszer. A szervezet, 
a sejt felismeri, hogy mérgező gondolat érte el. Elpusztítja ezért a mérgező 
gondolatot. 
A sejteknek kapcsolatban kell lenniük a külső világgal. Az onnan érkező jeleket 
be kell fogadniuk, fel kell dolgozniuk. Létfontosságú, hogy a mérgező jeleket 
időben felismerjék. Különben elpusztul a sejt. Legyengült az adott szervezet, pl. 
a tüdő. Nem látja el a feladatát. Súlyos esetben egy vagy több létfontosságú 
szerv nem látja el a feladatát a vírus fertőzés következtében, ha nincs 
gyógymód, a beteg ember meghal. 
 
Egyetlen megoldás van a vírus ellen, meg kell akadályozni, hogy a vírus 
bejusson a sejtbe. A sejtnek vannak érzékelő részei, melyek fogadják a külső 
jeleket, a vírusnak vannak részei melyek ehhez kapcsolódnak. Ezt a kapcsolatot 
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kell gátolni. Ne jusson be a téves információ a sejtbe. Ehhez szükséges a 
vakcina. Megtanítja még a vírus érkezése előtt a sejtet, hogy felismerje a 
mérgező vírust. A vakcina felkészíti, erősíti a természetes védelmi rendszert az 
immunrendszert. 
 
Hasonlóan a sejthez, mi emberek is kapcsolatban állunk a külvilággal. 
Információkat kapunk, melyeket feldolgozzunk. Meglévő nézőpontunk, 
világnézetünk alapján dolgozzuk fel a külső információkat. Keletkeznek 
bennünk gondolatok és ezek hatására cselekszünk vagy épp tétlenek maradjunk 
a szükséges cselekvés helyett. Természetes önvédelmi ösztöneink akadályozzák 
meg, hogy mérgező gondolatok határozzák meg viselkedésünket. Kifinomult 
külső hatással elérhető, hogy „ne legyünk önmagunk”, úgy viselkedjünk ahogy 
mások kívánják. Ilyen káros eszme, káros vírus a fasizmus. A társadalom 
egészséges működését teszi lehetetlenné, módosítja a társadalom elérendő 
célját.  
Az elsődleges cél a védelmi rendszer megerősítése. 
 
 

Az aranyásók és a devizahitelesek 
 
Ha velem egykorú vagy, biztos olvastál tinédzser korodban könyveket az 
aranylázról. 
Ásták a földet, keresték az aranyat. Aki talált, a közelben csak egy helyen tudta 
eladni. A Főnöknél. A kapott pénzből csak egy helyen tudott vásárolni, a Főnök 
boltjában. (A felvásárló és a boltos ugyanaz a személy volt, vagy egy személyhez 
volt szorosan köthető.) Ha romlott élelmiszert kapott, hiába ment panasszal a 
boltba, a boltos közölte, fogja be a pofáját, mert különben beveri. Hiába ment a 
serifhez, az is a Főnök embere volt. Ha meglopták, kirabolták, hiába ment a 
bíróhoz, ő is a Főnök cimborája volt. 
A Főnöké a kocsma, a bank és még a kupleráj is. 
Valami ilyen rendszert épít a fasizmus is. 
Szeretnél ilyen társadalmi rendszerben élni? Teljesen kiszolgáltatottan? 
 
Mi devizahitelesek az elmúlt évtizedben a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, 
hogy milyen torz rendszerben élünk. 
 
Több ezrével mentek a bankok ellen a vizsgálati kérelmek a PSZÁF-hez, a GVH-
hoz. Ezek az állami intézmények csak azt vizsgáltak, hogy van-e olyan indok 
amire hivatkozva elutasítják a panaszos vizsgálati kérelmet. Volt. Mindig volt. 
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Így aztán semmilyen vizsgálat nem folyt a devizahiteles banki károsultak 
kezdeményezésére. A (nem devizahiteles) 2005-os GVH átfogó vizsgálat és az 
azt követő 2006-os kormánybizottsági vizsgálat olyan súlyos hibákat állapított 
meg, olyan veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy …. mindkét anyag 
megállapításait figyelmen kívül hagyták. 
Jelenleg a bíróságok leginkább azt keresik, hogy milyen indoklással ne kelljen 
használni az uniós fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Mert akkor az adósok 
nyernék a pereket. 
 
Orbán Viktor személyes kérésére hozott a Kúria 2013-ban jogegységi 
határozatot, hogy „rend legyen” a bíróságokon. Ez szinte lehetetlenné teszi, 
hogy adósok nyerjenek a devizahitelesek pereket a legfontosabb kérdésben. 
A bírók a döntések ismertetésénél általában felsorolják az adós szempontjait, 
azonban nem veszik figyelembe. Hiába van minden állítás alaposan 
alátámasztva. A banknak azonban csak elég annyit közölni, hogy minden 
jogszabályt betartott, minden tájékoztatást megadott. Majd szó szerint ez 
szerepel a bíró ítéletében: „a bank minden jogszabályt betartott, minden 
tájékoztatást megadott”.  
Ha mégis van hiba, hiányosság a szerződésben, a bíróság „meggyógyítja” a 
szerződést, és pervesztesnek nyílvánítja a banki károsult adóst, akinek fizetnie 
kell az eljárási illetéket és a bank ügyvédjének a díját. 
Igen, az elképzelhetetlen bekövetkezett! Nincs biztosítva a tisztességes bírósági 
eljárás hazánkban. 
 
A Kúria, javarészt valótlan, ám a bankoknak kedvező megállapításaira 
hivatkozva hozták azokat a devizahiteles törvényeket, melyek a banki 
károsultak akarata és szándéka ellenére a deviza elszámolásban tartották az 
embereket. 
 
Az Alkotmánybíróságra hiába érkezett több ezer devizahiteles panasz, 
mondvacsinált érveléssel az AB nem folytatott semmilyen vizsgálatot. 
 
 

A fasizmussal elérendő cél 
 
A fasizmus nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a társadalom által előállított 
javak elosztása igazságtalan legyen, ezt ne zavarja meg senki és semmi. Sem 
független bíróság, sem tényfeltáró újságírás, sem civilek jelzései, sem állami 
szerveztek vizsgálódásai. 
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Az elmúlt évek „sikeressége” már jól látható a parlamenti választás után 
közzétett MNB-KSH vizsgálati anyagból. 

Napvilágot látott a Magyar Nemzeti Bank és a Központi Statisztikai 
Hivatal közös felmérése a magyar háztartások vagyoni helyzetéről. A 
kutatást minden harmadik évben megrendezik, a legújabb adatok a 
2020. év végi állapotokat tükrözik. Az egyik fő következtetésként azt 
vonhatjuk le, hogy a magyar társadalomban nagyon egyenlőtlenül 
oszlik meg a vagyon: csak a szűk, leggazdagabb réteg számíthat arra, 
hogy hosszú távon gondtalan élete lesz pénzügyi szempontból. 
A nettó vagyon kiszámítása úgy történik, hogy egy háztartás pénzügyi 
(pl. bankbetét) és nem pénzügyi (pl. ingatlan) eszközeinek értékét 
összeadjuk, és kivonjuk belőle a háztartás kötelezettségeit (pl. 
hitelek). A felmérés szerint a 2017. és 2020. közötti három évben 
jelentős mértékben növekedett a háztartások vagyona, annak 
ellenére, hogy a koronavírus miatti világválság sokaknak 
felemésztette a megtakarításait. Ebben az időszakban az egy 
háztartásra jutó nettó vagyon 43%-kal lett magasabb: a növekedés 
leginkább az ingatlanárak szárnyalásának köszönhető, de a pénzügyi 
eszközök értéke is számottevően emelkedett. 
Az egy háztartásra jutó átlagos nettó vagyon 2020. év végén 39 millió 
forintra rúgott, de a vagyon eloszlása rendkívül egyenlőtlen. Ezt jól 
mutatja, hogy a „medián vagyon”, azaz a középen álló háztartás 
vagyona már sokkal kevesebb, mindössze 20 millió forint volt. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy léteznek igen jelentős vagyonnal 
bíró háztartások is, de az elsöprő többségnek a saját lakóingatlanján 
kívül alig van valamennyi vagyona. Ha a lakosságot 10 részre osztjuk a 
nettó vagyon szerint, akkor látványosan megmutatkoznak az egyes 
csoportok közötti különbségek. 
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Látható, hogy a legszegényebb vagyoni tizedben (kb. 400.000 
háztartás) az átlagos vagyon negatív: kb. -1 millió Ft. Eszerint ezeknek 
a háztartásoknak több adósságuk van, mint amennyi a tulajdonukban 
lévő eszközök összesített értéke. Ezzel szemben a leggazdagabb 
400.000 háztartás átlagos nettó vagyona csaknem 190 millió forintra 
tehető. 
 
A társadalom szegényebbik részének nagyon kevés esélye van arra, 
hogy idősként tisztes megélhetésre számíthasson. Eközben a 
leggazdagabbak rendkívül nagy vagyonokat tudtak felhalmozni, 
amelyből majd jelentős jövedelmük származhat az állami nyugdíjon 
felül. 
 
Mivel a nyugdíjszámítás során jelentős részben az életpálya során 
megszerzett jövedelmet veszik figyelembe, ezért feltételezhető, hogy 
az alacsonyabb vagyonnal rendelkezők csak alacsonyabb nyugdíjra 
lesznek jogosultak. 
Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy saját megtakarításaikból sem 
lesznek képesek számottevő jövedelemkiegészítést biztosítani 
időskori önmaguk számára. Mindeközben a vagyonosabbaknak 
magasabb jövedelmük van, és az így várható magasabb nyugdíjukat 
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még a megtakarításaikból is kipótolhatják majd. Arra kell tehát 
számítanunk, hogy a jövőben egyre erősödni fog az idősek 
elszegényedése, miközben egy szűk kisebbség közülük továbbra is 
kiugró életszínvonalat tud majd fenntartani. 
2022.04.06 
https://bankmonitor.hu/cikk/csak-a-gazdagoknak-lesz-jo-nyugdijuk-
a-tobbseg-kilatastalan-helyzetben/# 
 

 
A két legkisebb vagyoni helyzettel rendelkező tized, 800.000 háztartásban élő 
felnőtt, egészen biztosan nyomorogni fog idős korában.  
 
Van, akinek mindez egyáltalán nem jelent semmi problémát. 

Az ember gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem 
képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér, én azt gondolom. Aki 
nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani. 
Annak annyi az élete. Ez az én véleményem. - Lázár János 
https://index.hu/belfold/2011/03/19/lazar_szerint_akinek_nincs_se
mmije_az_annyit_is_er/ 
 
https://indavideo.hu/video/Lazar_Janos_velemenye_a_szegenyekro
l 
 

A nincstelenek jelentős része olyan devizahiteles, akiket a bankok kifosztottak. 
Az Orbán rendszer pedig szándékosan a deviza elszámolásban tartotta őket 
(2015-ig) és intézkedett, hogy bíróságon se nyerhessenek a legfontosabb 
kérdésekben. 
 
A 12-14 pontból álló fasizmus meghatározásban nem szerepel sem a 
rasszizmus, sem az antiszemitizmus.  A fasizmus már nem masíroz katonásan 
látványosan fekete vagy barna ingben. Nem harcias külsővel hat, sőt egyenesen 
a békéért menetel. 
 
A fasizmus már nem ver péppé embereket az utcán, nem gyilkol le senkit. Nem 
így félemlít meg. Karakter gyilkosságokat követ el azokkal szemben, akik 
fellépnek ellene. Ír arról, hogy az adott személyről már az óvónéni is lesújtó 
véleménnyel volt. Igaz, nem is abba az óvodába járt az illető. Nem igaz? Nem 
tetszik? Perelj be, oszt jó napot! Mire a bíróság dönt, rég túl vagyunk a 
választásokon. 
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Az emlékezet segíti a sejtet, a szervet, a szervezetet az egész embert, hogy 
felismerje a káros vírust. Az emlékeztetnek kell segíteni az embereket, a 
társadalmat abban, hogy felismerjék a fasizmust. 
 
 

Az államadósságról 
 
Részletek egy hét éve készült összeállításomból. 
 

2015.06.28 

A mi nagy közös adósságunk 
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/alap-informaciok/a-mi-
nagy-kozos-adossagunk.html 
 
A „rendszerváltás” óta azonban 25 év telt el…. 
Nézzük, azóta miként alakult az államadósság nagysága forintban. 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank közli a teljes államadósságot, azonban nem 
frissíti az adatokat, az utolsó adat 2014 év végi. 
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 Az Államadósság Kezelő Központ az államadósság meghatározó 
részéről, a Központi Költségvetés adósságáról közöl adatokat. 

  
Látod, az idén már több mint 800 milliárd forinttal nőtt az 
államadósság! 
 
Az idei és a jövő évi terv a pár napja elfogadott 2016-os 
költségvetésből származik: 

  
  
A kormányzat közben évek óta folyamatosan állítja, hogy csökken az 
államadósság…. 
 



29 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_0vTwq4eq8M 
 
Látjátok, nem csak a lakosság eladósítása volt a cél, hanem az 
államunké is. Ez azonban nem ad okot az örömre... 
 
Az „általunk választott képviselőink”, a kormányok és a kormányzati 
szervek pedig mindkét eladósításban aktívan közreműködtek. 
 Tény, az államadósságunk csökkentése ma sem célja országunk 
vezetésének. 
 További információk: 
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https://www.youtube.com/watch?v=tLZWs9z3lKw 
 
 

2015.07.16 

A mi nagy közös adósságunk (2) 
 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/alap-informaciok/a-mi-
nagy-kozos-adossagunk--2-.html 
 
Negyed évszázada, 25 éve, az állam vagyona pozitív volt, az eszközök 
meghaladták a fizetési kötelezettséget! 
 

  
 
 A pénzügyi kötelezettség most 32.000 milliárd Ft, a vagyoni helyzet 
(mínusz) - 23.300 milliárd forint. 
Egyszerűen nem lehet ez a véletlen műve! Nem növekedhet az állam 
adóssága „oda nem figyelésből” 25 év alatt ilyen hihetetlen 
mértékben! 
 
Pár év alatt a lakosságnak kikölcsönöztek a bankok 10.000 milliárd 
forintot, ennek nagy része a mérgező deviza elszámolású kölcsön 
volt. 
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Míg a lakosság túlnyomó része nélkülöz, hétről-hétre, hónapról-
hónapra él, miközben adósok százezreire vár az ősszel kilakoltatás, 
miközben rokkantakat, 70-80 éves embereket tesznek utcára, mert 
nem tudják fizetni a lakbért, a lakosság egy piciny része elképesztő 
pénzügyi vagyont halmozott fel, 37.200 milliárd forintot. 
 
Ők a nyertesei ennek az elmúlt 25 évnek! 
 
 Az államunk már visszafizethetetlen mértékű államadósságot 
halmozott fel, hazánkban szinte már semmire sincs pénz, sem az 
orvosokra, sem a tanárokra, sem az utak felújítására (tudjuk 
mindannyian hogyan állunk), de közben, az MNB adatai mutatják, a 
lakosság „összességében” jól járt. 
 
A háztartások vagyon bámulatosan növekedett az elmúlt 25 évben. 
 
Ha nem lépünk a lehető leghamarabb, akkor a most ismertetett 
folyamat a következő években ugyanígy megy tovább. Az állam 
adóssága tovább fog nőni, az államnak továbbra sem lesz pénze 
semmire, a szegények egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok pedig 
tovább növelik pénzügyi (és nem pénzügyi) vagyonukat és 
hatalmukat. 

 
Térjünk most vissza napjainkhoz, a friss, 2022. év eleji adatok: 
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Az Pénzügyminisztérium (PM) által készített, de a szokás szerint a KSH 
által publikált túlzotthiány-eljárás (EDP) jelentésből kiderül, hogy a 
kormány szerint év végére az államadósság 46 078 milliárd forintra 
nő, ez több mint a duplája annak 21 283 milliárd forintnak, amit 12 
éve, 2010 március végén, az Orbán-éra kezdetén volt. 
https://nepszava.hu/3152178_ukrajna-putyin-haboru-embargo-
oroszorszag-europa 
 
Miért nő az adósság? 
Mindaddig, amíg hiánnyal fogadja el a parlament a költségvetést, 
automatikusan nő az adósság. Az állam ugyanis többet költ, mint 
amennyi bevétele van, ebből az következik, hogy hitelt kell felvennie. 

 

 
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-ugy-duplazta-meg-az-
allamadossagot-hogy-ne-legyen-baj-belole/31675761.html 
 

Az Orbán rendszer meg annak árán is a felső tizedet támogatja, hogy ennek az 
ára az országunk brutális eladósítása. Ahelyett, hogy a többmillió forintos 
fizetéssel, több százmilliós vagyonnal rendelkezők nagyobb mértékben 
vállalnának részt a közterhekből, a pénz mozgása pontosan fordított. Az állam 
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által beszedett adókból, járulékokból leginkább a felső tized kap állami, 
„szociális” támogatást. 
 
 

Forradalmi változás előtt a pénzrendszer 
 

A jelenlegi pénzügyi rendszerben a pénzteremtés a bankrendszerben 
történik, amikor a bankok hiteleznek, akkor ezzel párhuzamosan 
pénzt teremtenek. 
A digitális formában lévő pénzek népszerűbbek, mint a fizikai 
formában lévő pénzek, a bankrendszernek jelentős részben amiatt 
van képessége kvázi a semmiből pénzt teremteni, mivel kizárólag a 
bankrendszer nyújt digitális formában elérhető pénzeszközt a 
háztartások és vállalatok számára. 
Amennyiben ez a kizárólagosság megváltozik, azaz a jegybank is 
bevezet pénzt digitális formában, akkor ez - nem feltétlenül, de - 
jelentős hatással lehet a pénzteremtésre, hitelezésre és végső soron 
a pénzügyi rendszer felépítésére. 
Hogy mekkora ez a hatása, azon múlik, hogy mennyire van jegybanki 
rendelkezésre állás, illetve, hogy mennyire népszerű a digitális 
jegybankpénz a látra szóló betétekhez képest.  
Az, hogy mennyire népszerű a digitális jegybankpénz a látra szóló 
betétekhez képest, elsősorban azon múlik, hogy hogyan vannak 
kialakítva egyes tényezők. 
VIDEÓ: Digitális jegybankpénz hatása a pénzteremtésre 
http://www.penzriport.hu/video-digitalis-jegybankpenz-hatasa-a-
penzteremtesre 
 

Nem lehet még tudni, hogy a kidolgozás alatt álló új rendszer a társadalom, 
vagy a bankszektor érdekeit fogja-e szolgálni. Egy biztos, Matolcsy és Orbán 
bármit is dolgoz ki, a Parlamentben a kétharmad pár nap alatt, érdemi vita 
nélkül meg fogja szavazni. 
Nincs semmi információ arról, hogy a parlamenti képviselők tisztában lennének 
azzal, hogy miként működik a jelenlegi pénzrendszer. 
 
A lényeg: azt a pénzt, amit mi emberek, családok, vállalkozók, vállalatok 
használunk a bankok hozzák létre. Ez csak a bankszámlákon létezik, digitális, 
„benne van a bankkártyánkban”. Ezt a pénzt tudjuk elcserélni készpénzre. 
Ahogy mondjuk kivesszük a bankból... 
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Ezen kereskedelmi digitális pénz minden esetben hitelezéssel jön létre. Ezt a 
pénzt a bank hozza létre, a bank teremti és kamatot kér érte. 
A forradalmi változás az, hogy az MNB is létrehoz majd digitális pénzt. Ez kamat 
nélkül, hitelezés nélkül keletkezik. Ennek használatához sem bank, sem 
bankkártya nem kell majd. Csupán egy mobiltelefon applikáció. Teljesen ki 
lehet kerülni az egész bankrendszert! Az MNB vezetheti a számládat. Ha 
kívánod, oda érkezik a fizetésed, nyugdíjad és innét fizeted a vásárlásaidat. 
 
Természetesen az ördög a részletekben rejlik. A részleteket pedig most 
dolgozzák ki. Ez az új jegybanki digitális pénz már működik pár kisebb országban 
és Kínában. Várhatóan még idén bevezeti India. Európában Svédország van a 
legelőrehaladottabb előkészítési állapotban, azonban lehet, hogy Oroszország 
beelőzi. A jövőt nyilván nem ismerjük, az előkészületeket látjuk. Valamint 
vannak tapasztalataink. 
 
Pontosan 20 éve indult hazánkban a második devizahitelezés (az első magyar 
hullám hazánkban nagyjából 100 éve volt). 20 éve az MNB, mint 
bankfelügyeleti hatóság, semmit sem tett, hogy szabályozza a bankok 
devizahitelezését. 2008-ban a PSZÁF -fel közösen olyan lakossági tájékoztató 
anyagot készített, mely teljesen megtévesztő volt, hamis állításokat 
tartalmazott. Az MNB 2013-ban olyan devizahiteles szakmai anyagot készített a 
Kúria részére, melyre hivatkozva a Kúria valótlan állításokat tett. Ez az anyag 
titkos, nem ismerhető meg, semmilyen módon sem lehet vitatni, megtámadni 
bíróságon. Viszont amit a Kúria állít azt köteles minden bíró a devizahiteles 
perben alkalmazni, így a banki adós nem tud pert nyerni a legfontosabb 
kérdésben. 
 
Így húzták csőbe a devizahitelezéssel az egész magyar társadalmat, családokat, 
vállalatokat, önkormányzatokat és egyházakat - az MNB asszisztálásával. Most 
az MNB dolgozza ki az új digitális pénzének szabályait. Nincs társadalmi vita. 
Igazából nem is lehet, mert a társadalom egyáltalában nincs tisztában a 
pénzrendszerrel. A tapasztalataim azt mutatják, hogy parlamenti képviselők is a 
bankszektor által terjesztett hamis képet tartják igaznak. A hamis kép: a bankok 
közvetítő szerepet töltenek be, gyűjtik a megtakarításokat és kölcsön adják 
azoknak, akiknek pénzre van szükségük. Egyáltalán nem így működik a 
pénzrendszer. 
 
Valós veszélynek érzem, hogy újabb eszközhöz jut hazánkban a bankszektor 
(mivel az MNB gátlástalan módon, a lakosság kifosztása árán is, mindenben 
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támogatja az érdekeit). Még nagyobb lesz az MNB hatalma, ha látja a 
pénzmozgásainkat és esetleg még korlátokat is építhet a saját pénzünk 
felhasználásában. 
 
Bizakodóbb lennék, ha demokráciában élnénk, ahogy a szereplők úgy 
tevékenykednek, miként összefoglaltam. Azonban fasiszta államban élünk. 
Társadalmi vita, egyeztetés nélkül, tisztességtelen eljárással olyan törvényt hoz, 
amilyent csak akar. Rámondhatja, hogy sarkalatos, így csak kétharmaddal lehet 
később megváltoztatni. Ki emlékszik még arra a rágalomhadjáratra ami a 
magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatban történt? Valamint a lakosság 
megzsarolására? Az Alkotmánybíróság azonnali korlátozására, nehogy ezt a 
kérdést vizsgálniuk lehessen? Bármi ellen hadjátarot indítanak és hoznak két 
nap alatt törvényt. Például lakáskassza… 
 
Fasiszta államban hozott törvények demokratikus államban érvényesek? 
Fasiszta irányítás alatt álló, tehát nem független bíróságok, tisztességtelen 
eljárásban hozott döntései érvényesek? 
 
Ezek 2022 valós kérdései. Erről kell társadalmi vitát folytatni és eldönteni a 
demokráciát vagy a fasizmust választja a magyar nép. A Magyaroszágon élő 
állampolgárok. Azoknak kell létre hozni a szabályokat, akik a szabályok alatt 
fognak élni. Nem így lenne normális? 
 
 

A felismerés fontossága 
 
A felismerés nagyon fontos. Meghatározza a nézőpontunkat, a 
gondolkodásunkat és a cselekvésünket. 
 
Felismert tény már évszázadok óta, hogy annak az országnak a pénze 
leértékelődik amelyikben magasabb az infláció. Egyszerű, érthető, logikus és 
beigazolódott megállapítás. Gazdasági törvényszerűség. 
Azonban a pénzügyi és gazdasági szaksajtó, az ilyen honlapok évek, évtizedek 
óta ámulnak el azon, hogy „újabb történelmi mélyponton a forint”. Aztán 
próbálják valahogy megmagyarázni. Csak épp a gazdasági törvényszerűséget 
nem adják közre. 
Több százezer devizahiteles család hitte el a kormány és MNB kampányát, 
választotta az árfolyamgátat. Ez arra épült, hogy a gyenge forint árfolyam a 
válság következménye. Ha nincs válság, ismét kedvező lesz az árfolyam. Egy 
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gáttal át lehet hidalni az átmeneti állapot. Addig amíg nem lesz pl. újra 150 egy 
CHF, 220 helyett. Amikor elmúlik a válság. Ki emlékszik még erre? 
  
Aki úgy véli, hogy a devizaárfolyam nem határozható meg előre (ahogy a Kúria 
előírta kötelezően minden bíró számára: sem az iránya, sem a mértéke) az 
téves döntést hoz. Devizahitelt vesz fel, mert abban bízik, a futamidő végéig 
jobban jár, mint egy forint kölcsönnel. Gazdasági törvényszerűség, hogy nem 
járhat jobban. Főleg nem hosszú idejű devizás kölcsön esetében. 
Amelyik ország ezzel nincs tisztában devizában adósodik el. Aztán meg esetleg 
váltogatja is az államadósságot arra a devizanemre, amelyiknek pont 
alacsonyabb a kamatszintje. A társadalom felé meglepődve mutatja, hogy nem 
érti, miért nő az államadósság forintban! Aztán, hogy ne bukjon le, az adósság 
GDP-hez mért arányát mutatja, hogy nincs is semmi baj, nincs itt semmi 
látnivaló. Kedvező az arányszám alakulása. 
 
Vélelmezzük, hogy demokrácia van és az is marad. Az Orbán rendszere lép egy-
két meghökkentőt. Ekkor rendszeresen megállapítják a politikai elemzők, hogy 
ezt a lépést nem vártuk, nem hittük volna, hogy ezt meg meri lépni az Orbán 
kormány. Ismét átlépett egy vörös fonalat… 
Észlelve, hogy Orbán fasiszta államot épít, minden lépés érthető és így előre 
számolható. A fasizmus jellemzőit Ismerniük kell a politikai elemzőknek. Mint 
ahogy a bankároknak is ismerniük kell a kamatparitás, a vásárlóerő paritás 
elméletét; a forint és a devizahitel különbséget leíró eltérő törlesztési 
karakterisztikát; az egyenértékű kölcsönök fogalmát. 
 
Vélelmezve, hogy demokrácia van, indulnak a választásokon az ellenzéki pártok. 
Minden bizonnyal más kampányt, más politizálást csinálnak, ha tisztában 
vannak azzal, hogy fasiszta országban politizálnak. Milyen szerepe, lehetősége 
lesz az ellenzéknek a Parlamentben? Milyen lehet egy demokráciában és milyen 
lehet fasizmusban? Ki tudja előre a jövőt? Ki ismeri a multat? 
 
Orbán azt mondta, illiberális demokráciát épít. Ez kimondottan ujbeszél. Nem 
érthető, nem világos. Egyértelmű, ha megmondja, hogy fasiszta államot épít, 
akkor nem választják tömegesen meg az emberek. 
 
Mint ahogy csak kevesen vették volna fel devizahitelt, ha a bankok elmondják 
az igazságot. Az alacsony törlesztő részlet csak a futamidő elején igaz. Utána 
folyamatos és érezhető emelkedés várható. „Pár év múlva önnek magasabb 
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lesz a törlesztő részlete, mintha most a forint kölcsönt választaná.” Ugye, hogy 
érthető ez a „termékismertetés”? 
Világosan el tudták volna mondani a bankokban. Mint ahogy Orbán is 
elmondhatta volna, hogy a harmadik utas fasiszta állam kialakítása a célja, mert 
ez szolgálja az ő érdekeit. 
 
Senki sem számított arra, hogy Európában háború lesz. Csak épp a magyar 
parlament számára készült bő 12 éve egy tartalmas jelentés, mely erre felhívja 
a figyelmet. Elemezve a helyzetet, három megoldási utat vázolt fel. Ez egyik út 
háborúhoz vezet. Nos melyik utat választottuk? 
Azonban ez már egy teljesen más történet. Csak arra példa: a felismerés 
nagyon fontos. A mindennapi életben az átlag ember számára teljesen 
mindegy, hogy a nap forog a Föld körül, vagy fordítva. Az, hogy a demokratikus 
intézmények szabadon, függetlenül működhetnek, az a hétköznapi ember 
számára sem mindegy.  
Az említett jelentés nagyon nehezen olvasható (már nem találom az NFFT 
oldalán), általában száraz, többnyire bikkfanyelvű...  
 

 
 
…ezért aztán pár barátom segítségével feldolgoztam, mert nagyon fontosak a 
megállapításai: 
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https://www.youtube.com/watch?v=cZ3SmiiUqzA 
 
A devizahitel nem volt más, mint a lakosság és a vállalkozások szándékos, előre 
megtervezett kifosztása. Az egyházak és az önkormányzatok azért úsztak meg, 
mert az Orbán kormány átvállalta a devizahiteleiket. Cserébe azonban... Ez 
azonban már egy másik történet. 
 
Nem csak a devizahitelezés tekinthető kifosztásnak. 
 
A munkabér és a nyugdíj biztosítja a megélhetési költségeket. Az élelmiszert, a 
rezsit, a közlekedést, gyógyítást stb. … és a lakhatást. 
Az infláció számításából 2010 környékén kivették a lakhatás költségét. Az 
elmúlt évtizedben a lakhatás költsége az inflációt jóval meghaladó mértékben 
nőtt. A nyugdíjak azonban csak az inflációval nőttek. A legtöbb munkahelyen is 
csak az inflációval emelik a fizetéseket. Így aztán a nyugdíjak és a fizetések is 
egyre kevesebbet érnek. 
Ez is a lakosság kifosztása. Az infláció számítás megváltoztatása tudatos lépés 
volt. 
 
A munkabér és a nyugdíj biztosítja a megélhetési költségeket. Ha a havonta 
érkező összeg magasabb, mint a kiadás akkor a többletből megtakarítás lesz. Ez 
a megtakarítás fedezi később a nagyobb kiadást, kocsi csere, lakás felújítás, 
valamilyen váratlan költés, vagy betegség miatti bevétel kiesés pótlása. Ennek a 
megtakarításnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Azonban a bankbetét és 
az egy-két éves banki lekötési kamata lényegesen alacsonyabb mint az infláció. 
A kamat után adót is kell fizetni. A megtakarítás folyamatosan veszít az 
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értékéből. A zsebben lévő készpénz még nagyobb mértékben. Ez is a lakosság 
kifosztása. 
 
Amennyiben az említett megtakarítás jelentős mértékű, már befektetésről 
beszélhetünk. Olyan " megtakarítás" melyre biztosan nem lesz szükség 5-10 
évig. Elérhető így az infláció feletti hozamot biztosító állampapír. A részvények 
időnkénti visszaesése is áthidalható (illetve a visszaesés jó belépési pont). Ezek 
a hozamok, tőkejövedelmek adómentesen. A tehetősek tudják az inflációt 
kivédeni. 
 
A munkabér és a nyugdíj biztosítja a megélhetési költségeket. Amennyiben 
többet kell valamiért költeni a család kölcsönt vesz fel. Ez leggyakrabban banki 
hitelezés. 
A lakossági hitelezés nem más, mint előre hozott vásárlás biztosítása. Ez ebben 
az időszakban növeli a GDP -t. A hitel visszafizetésekor azonban csökken a 
vásárlás (hiszen fizetni kell a törlesztő részleteket), így csökken a GDP. A GDP-t 
folyamatosan növelni kell, mert ez a „fejlődés”. A cél érdekében a lakosságot 
folyamatosan újabb és újabb hitelfelvételre ösztönzik, csábítják... Megtakarítani 
nem érdemes, hiszen az a pénz csak veszít az értékéből. A hitel kamata 
magasabb mint az infláció – mint láttuk a betét kamata alacsonyabb. Ez is a 
lakosság kifosztása. 
 
Akinek vagyona van, az szabad. Akinek adóssága van teljesen kiszolgáltatott 
helyzetben van. Bármilyen munkát el kell vállalnia, mert nem csak meg kell élni 
valamiből, hanem fizetni kell a banknak a részleteket is. 
 
Normális társadalomban az elesetteket, a rossz jövedelmi helyzetben lévőket az 
állam segíti. 
A fizetéseket a szabad piaci szereplők határozzák meg. Vannak olyan munkák, 
melyek a munkáltató számára csak keveset érnek. Ezek jellemzően a betanított 
munkások, az idény munkások. Az ilyen munkások megélhetésén a normális 
állam úgy segít, hogy a jövedelmük után kevesebb adót és járulékot kell fizetni. 
(Ezt Orbán megszüntette.) A gyermekneveléshez szociális támogatást adnak. 
(Ezt Orbán a szegények rovására átalakította.) A lakáshoz jutást szociális jellegű, 
alacsonyabb kamatozású kamat biztosította. Lehetőséget biztosít piacinál 
kedvezőbb (állami, önkormányzati) lakás bérlésére. Mindez azért szükséges, 
hogy ezen családok ki tudjanak emelkedni hátrányos helyzetükből. 
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Egy jobboldali párt nem törekszik a társadalmi különbségek csökkentésére. 
Egyszerűen nincs benne a programjában. A társadalmi különbségek 
csökkentését mindig a baloldali pártok hangsúlyozzák. Mint tanultuk 40-50 éve, 
a szocialisták békés úton, társadalmi megegyezés, egyfajta reformok által, a 
kommunisták forradalomban, erőszakos társadalmi átalakítás, a gyárak, 
üzemek, termőföldek, bankok államosítása, a szabad piac felszámolása által (a 
tervgazdálkodás bevezetésével) kivánják elérni a célt. 
Mint ismert a fasiszták egy harmadik utat képviselnek. 
Orbán milyen eszközöket használ céljai elérése érdekében? 
 
Egy fasiszta országban miért viselkedik úgy egy demokratikus párt, mintha 
demokrácia lenne? Miért legalizálja a fasiszta rendszert azzal, hogy elindul a 
választáson? Ha elindul a választáson, miért nem ismerteti a kialakult fasiszta 
rendszer jellemzőit és miért nem mutat fel egy demokrata választási 
lehetőséget? Amennyiben bejut a Parlamentbe pár képviselőjük, milyen módon 
vehet részt pl. a parlamenti munkában? 
 
Az Orbán féle rendszer szóban tartalmaz baloldali elemeket, ám a cselekedete 
szélsőségesen jobboldali. Határozottan, intenzíven, évről évre egyre növeli a 
társadalmi különbségeket. 
A cél nyilvánvaló, ám nehezen hihető: minél többen legyenek kiszolgáltatottabb 
helyzetben. A gazdagok pedig még több vagyont tudjanak felhalmozni, még 
nagyobb gazdasági befolyásuk legyen. Ugye, ez egyszerűen nem lehet igaz! 
 
Ez lehet a jövőkép? 
Mi, mint az egykori aranyásók, gürcölünk az Orbán- Csányi- Mészáros (a Főnök) 
művek egyik vállalatánál, a Főnök által gyártott egészséges élelmiszert 
vásároljuk meg a Főnök általi boltokban. Ha van kis megtakaritasod, beviszed a 
Főnök bankjába, ha kölcsön kell, akkor bízol benne, hogy a Főnök bankja 
hitelképesnek tart. Ha ebben a Bank téved, akkor sincs nagy baj. Jön majd a 
Főnök végrehajtója és viszi mindened. A végrehajtott meg elkíséri az Állami 
Rendőr teljes rohamfelszerelésben, hogy erőszakkal kilakoltasson.  
Ha pereskedni akarsz, akkor mehetsz a független bíróságra, ahol a Főnök által 
kedvelt főbíró tartja kézben a dolgokat, és ügyel arra, hogy megfelelő döntések 
szülessenek. Az ügyészségen és a többi állami vagy függetlennek csúfolt 
intézményben is a Főnök cimborái a vezetők. Azon se csodálkozz, ha a 
szomszéd telken épül valami borzalom, gyökeresen megváltozik kedvenc 
nyaraló- vagy kiránduló helyed. Nem tehetsz semmit. Eltűnik kedvenc 
éttermed, cukraszdád. Fogadd el. A Főnök tévéjéből, rádiójából, újságjaiból 
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tájékozódunk és gyűlöljük lelkesen, akit éppen kell. Ha betegek vagyunk, akkor 
a Főnök kórházaiban gyógyulunk, mert az állami egészségügy sajnos pénz és 
kapacitás hiányos. Gyermekeinket a Főnök iskolájában tanul a Főnök által írt 
könyvből - erkölcsöt és etikát (is), mert az állami oktatás elzüllesztette 
önmagát. Ja, tényleg az állami oktatási intézményben is a Főnök tankönyvei 
vannak. Itt megfélemlített és megalázott tanárok tanítanak. A szabadon 
megválasztott képviselők a Parlamentben dolgoznak. A kormánypártiak mind 
bátrak, hősök, magyar hazafiak. Két nap alatt fenntartások nélkül 
megszavazzák, amit a Főnök eléjük tesz. Az ellenzéki képviselők természetesen 
hazaárulók és amúgy sem értik, hogy milyen átalakuláson viszi keresztül Főnök 
az országot. Viszont eljátsszák az ellenzék szerepét. (Tisztelet a kivételnek.)  
Közben figyeled, hogy mikor és hol jelenik meg valami számodra is szuper 
állami pályázat és izgulsz, hogy befogadják a pályázatot, ha egyáltalán időben 
értesülsz róla. Talán a keret is akkora, hogy neked is jusson, ne csak a Főnök 
csókosainak. 
 
Boldog vagy, hogy egyre nagyobb kastélyok vannak már az országban, már két 
magyar hazafi is dollár milliárdos… 
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A listán két magyar dollármilliárdos szerepel. A leggazdagabb Csányi 
Sándor OTP-vezér, aki 1,3 milliárd dolláros vagyonával a világ 2190. 
leggazdagabb emberének számít, a másik magyar pedig Mészáros 
Lőrinc felcsúti milliárdos vállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök jó 
barátja, akinek vagyona 1,2 milliárd dollár, és ezzel a világranglistán a 
2324. helyen futott be 
https://24.hu/kulfold/2022/04/06/magyar-vilag-leggazdagabb-
emberei-lista-elon-musk/ 
 

 
… egyre több vállalkozó rendelkezik magán repülővel és jachttal. Egyáltalán 
nem félsz attól, hogy nyugdíjasként miből fogsz megélni, mert tudod amíg 
Orbán a Főnök, addig nincs baj. Biztosítja az olcsó farhátat, az olajat, a lisztet. 
Megvéd a háborútól is. Csak nem hagyja majd, hogy éhezz, hogy télen a 
lakásodban megfagyj! Az azért talán ad némi okot aggodalomra, ha nem több 
ezren szorultak majd Orbán kegyére, hanem több millióan… Mert akkor 
Orbánnak döntenie kell: a csókosoknak adjon kevesebbet? Hitelből már nem 
biztos, hogy lehet, az állam adósságát már nem nagyon lehet emelni. 
Talán majd a sokat átkozott Brüsszel segít rajtad és a többi bajba jutotton. Akik 
nem tehetnek semmiről, hiszen nem tettek mást, mint támogatták Orbán 
fasiszta államának kiépítését. A választások idején a szavazatokkal. 
Ugye legalább nem voltál te is troll, Orbán lelkes uszítója? 
 
A többit rád bízom, kedves olvasó! Bízom a fantáziádban, képzeld el 
országunkat 20-30 év múlva, mert a Orbán legalább eddig akár még hatalmon 
maradni. 
Te leszel ugyan az aranyásó, azonban hazánk másnak lesz Aranybánya. 
 
 

Zárszó 
 
Teljesen jogos a kérdésed: laikusként miért foglalkozom devizahitellel, 
társadalmi kérdésekkel, most ráadásul fasizmussal? 
Azért, mert akinek ez lenne a feladata, nem foglalkozik vele! Nem végzi el a 
társadalmi rendszerben rá háruló feladatát!!! 
 
A fogyasztóvédelem nem a fogyasztót védi. A bíróság nem az igazság 
felderítésén dolgozik. A pártok nem tárják fel a társadalmi problémák gyökerét 
és nem kínálnak megoldást. 
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A megoldás a védelmi rendszer, a társadalmi immunrendszer növelése. A 
felismerés és annak megfelelő cselekvés. 
 
Adtam most épp elég átgondolni valót, ott a net, mindennek utána lehet nézni. 
Tudjátok bővíteni az ismereteket. 
 
2009-ben már a devizahiteles családok észlelték a veszélyt. Sorra alakultak 
ország szerte a tényleges és virtuális csoportok. A Facebookon több tucat 
csoport alakult, folyamatosan menetek a webináriumok. Az e-mailos levelező 
csoportok számáról nyilván nincs semmilyen elérhető kimutatás. Százával 
mentek a panaszok mindenféle hatósághoz, hivatalhoz. Ezrével a levelek a 
Köztársasági Elnökhöz. Több ezer aláírással a petíciók a Parlamenthez. Később 
több ezer alkotmányjogi panasz és elindult több mint 50.000 per. Sorra mentek 
az Európai Parlament felé is a jelzések. 
Az aktivisták tüntetéseket, autós felvonulásokat, utcai megmozdulásokat 
szervezetek. Hosszú lenne mindezt sorolni… Egy ideig a sajtó beszámolt ezekről, 
több alkalommal is megtelt pl. a Kúrián érdeklődőkkel és a sajtó munkatársaival 
az legnagyobb ülésterem. Az ELTE által szervezett devizahiteles konferencia el 
sem jutott a sajtóhoz, így aztán szinte senki sem tud róla. Pedig micsoda 
előadók voltak az MNB-től, a Kúriától, az egyetemekről! 
 
Azért lett eredménye a sok-sok munkának, harcnak! 2,3 millió devizahiteles 
szerződést kellett a bankoknak újraszámolni, ezer milliárd forinttal csökkent a 
bankok követelése, illetve akiknek lejárt már a szerződése, pénzt kaptak vissza. 
A szerződéseket forintosították, részben megszűnt az árfolyamkockázat. 
Mindezt Orbán úgy tálalja, hogy megmentette a devizahiteleseket. A civilekről 
egy szót sem szól. Pedig, ha a civilek nem küzdenek, nem tiltakoznak, nem 
pereskednek, akkor Orbán sem lép. Tudjuk jól, a döntések nem voltak sem 
elégségesek, sem pedig korrektek. A banklobbi eredményesebb volt. Azonban a 
lakosság terhein csökkentettek, kevesebb végrehajtás, kevesebb kilakoltatás 
lett.  Mi azonban teljes megoldást és kártalanítást akarunk. A civilek harca, az 
adósok perei 2022-ben is folytatódnak. 
 
A felsorolatakat nem a pártok szervezték, nem is az önkormányzatok, nem a 
szakszervezetek és persze Sorosnak sem volt hozzá semmi köze. Automatikus 
emberi védekező reakció volt! Önszerveződés!!! 
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A devizahitelezéshez hasonló össztársadalmi fellépés kell a demokrácia 
megvalósítása érdekében, a fasizmus visszaszorításáért.  
 
Mint ahogy a banklobbi minden befolyását bevettette (és az Orbán kormányt 
teljesen maga mellé állította), arra kell számítani, hogy most is nagyon heves 
harc lesz. 
 
Devizahiteles téren több ezer milliárd forint a tét még mindig, a fasizmus-
demokrácia esetén több tízezer milliárd forintra kell gondolni. 
 
A közös felismerés hozza el, hogy meghatározzuk, akarunk-e fasiszta országban 
élni? A közös találkozások során derül ki, ki az, aki össze tud tartani egy kis 
csapatot. Tudja kezelni a mindig megjelenő Ego Istákat, valamint a fasiszta 
eszméket valló, minden közösséget romboló (gyakran rejtőzködő, lesből 
támadó) trollokat. Ki az a helyi vezető, aki épít és együtt tud működni a 
szomszéd település csoportjával? 
 
Ez a felismerési folyamat villámgyorsan végig mehet. Nem kell hozzá országos 
Vezér irányítása, párt szervezése.  
 
Az előző diktatúrából békésen kijöttünk, a késő kádári hatalmon belül voltak 
akik változást akartak, ők voltak az un. reformkommunisták. A hatalom 
átadását a kerekasztal tárgyalások készítették elő. Ki tudja, mit hoznak a 
következő évek? Az Orbán rezsim enyhülni fog, vagy keményedni? Lesznek-e 
reformfasiszták? Lesz-e igény széles néptömegek részéről a demokratikus 
intézményekre, hiteles tájékoztatásra, a megtermelt javak igazságosabb 
elosztására? 
 
 

Kordokumentumok 
 
Az alábbi összeállítások nem adnak teljes devizahiteles képet. Ami kimaradt: 
közjegyző, behajtó, végrehajtó, követeléskezelő, peren kívüli egyeztetés, 
számvitel, elévülés, kilakoltatás, árverés, árfolyamgát, Nemzeti Eszközkezelő 
stb.... Az ezekben a témákban járatosok talán készítenek összeállításokat a 
kortársak és az utókor számára. 
 
A saját összesítéseim: 
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DEVIZAHITEL - Probléma ismertetés és megoldási út 
az Igazságügyi bizottságnak 
https://mek.oszk.hu/22700/22795/22795.pdf 
 
DEVIZAHITEL – A Parlamenti pártok tervei 2022 előtt 
https://mek.oszk.hu/22600/22658/22658.pdf 
  
DEVIZAHITEL – Kézikönyv képviselőknek 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/ 
Ez a könyv elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
A PSZÁF alaposan félrevezette 2013-ban a Kúriát - értékelés 2021-ben  
https://mek.oszk.hu/22300/22368/ 
 
DEVIZAHITEL –  Újabb két petíció az Európai Parlamenthez 
https://mek.oszk.hu/22100/22122/ 
 
DEVIZAHITEL –  Petíció az Európai Parlamenthez 
https://mek.oszk.hu/22000/22032/ 
 
Additions to the (non-) enforcement of EU consumer protection directives in 
cases of "foreign currency denominated borrowings" related procedures in 
Hungary 
https://mek.oszk.hu/22100/22145/ 
 
DEVIZAHITEL – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/ 
 
DEVIZAHITEL – Adóskamara dokumentumok 2018.Q1-Q2 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/ 
 
DEVIZAHITEL – Tisztelt Ügyészség… 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
Ez a könyv is elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
DEVIZAHITEL – A megtévesztés esetei 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/ 
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DEVIZAHITEL – A Kúria valótlan állításai 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/ 
 
DEVIZAHITEL – Hol az (i)gazság? 
https://mek.oszk.hu/18300/18355/ 
Ez a könyv is elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
 
Egy nemzetközi devizahiteles könyv, magyar szerkesztésben: 
 
Devizahitel? Tanulmányok, esszék vitairatok a „speciális banki termékről” 
Devizahitel – adós és érdekvédő civil szemszögéből  
A 105 oldaltól a 129. oldalig 
https://mek.oszk.hu/19100/19119/ 
 
 
Küzdőtársunk a küzdőkről írt: 
 
 Baranyai Csaba: Lámpagyújtogatók 
„Nem törekedtem semmi egyébre, mint egy aprócska darabkáját megvilágítani 
ennek a kálváriának, érzékeltetni azt, hogy miközben az MNB tanulmányában a 
károsultak a nemteljesítő lakossági jelzáloghitel-portfóliók elemei, itt hús és vér 
emberek hétköznapi küzdelmei zajlanak. Az ember érdekelt, arról kívántam 
beszélgetni, miként élik meg a devizahiteles érdekvédők ezt a társadalmi 
jelenséget, milyen áldozatokat kíván meg tőlük a harc. Nem tudtam 
mindenkivel beszélni. A könyvben szereplők személye nem valamiféle 
kizárólagos reprezentációja ennek az ügynek, számos résztvevője van még 
ennek a kiterjedt mentőakciónak. Heten vannak e könyvben." 
Ez a könyv csak a könyvesboltok polcain található meg. 
 
 
 
 


