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Egy év alatt 65 milliárdot költött
propagandára az állam – a pénzünkből

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Az állami intézmények egy év alatt elköltötték hároméves kommunikációs
keretük kétharmadát. Csak Rogán Antal minisztériuma 35 milliárdot használt fel ebből, többek közt politikai plakátokra.
zati propagandagépezet, így nem sikerült
tartani a korábban 25 milliárdban korlátozott,
később csendben 30 milliárdosra emelt éves
keretet.
A legnagyobb pénzköltő maga a kormány:
a különböző minisztériumok közel 44 milliárd
forintot kommunikáltak el, a propagandáért
felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig
egyedül több mint 35 milliárdot költött 12 hónap alatt az adóbefizetésekből.

A rendőrség szerint nem jogellenes a
menekültek éheztetése
„Az idegenrendészeti eljárás alatt álló személyek élelmezésének elmulasztása sem lehet
a magyar jog szerint jogellenes, hiszen nincs
olyan jogszabályi rendelkezés, ami ilyen tartalmú kötelezettséget a hatóságok részére előírna” – írták szó szerint.

Vagyis a rendőrség szerint a magyar törvények nem írják elő, hogy ételt kellene adni a
tranzitzónában lévő, „idegenrendészeti eljárás
alatt álló személyek” részére, így ha éheztetik is
őket, az nem törvénysértés.
Forrás: www.444.hu
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Mamahotelben rekedt
egy egész generáció
A szociális bérlakások hiánya és a megfizethetetlen albérletárak miatt a
20–29 éves fiúk 78,9 százaléka képtelen elköltözni a szüleitől. Miközben ez
az arány a legfejlettebb országokban 20 százalék alatt van.
A körülbelül 1,2 millió magyar huszonéves közül 870 ezer még a szüleivel élt
2018-ban – derül ki az Eurostat adataiból.
Nemi bontásban ez azt jelenti, hogy a
20–29 éves férfiak 78,9 százaléka, a nőknek pedig 65 százaléka nem költözött el
otthonról.
Európai vonatkozásban ezekkel a számokkal Magyarország a középmezőnybe
tartozik, ám az adatokból egy ennél érdekesebb jelenség is kirajzolódik: a jóléti
államukról és a közösségi lakásvagyon

A 20–29 éves nők és férﬁak aránya,
akik a szüleiknél laknak
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Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.hvg.hu

Egyetlen év alatt több mint 65 milliárd forintot költöttek kommunikációs tevékenységre
különböző állami szervezetek és vállalatok.
Ez nagyjából a két és félszerese annak, amit
korábban a kormány célként jelölt meg.
Június közepén volt egy éve, hogy aláírták
az új keretmegállapodást, amelyben elvileg
három évre 90 milliárdot különítettek el ilyen
célra. Ebben a 12 hónapban látványosan felpörgött az amúgy sem visszafogott kormány-
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magas szintjéről híres skandináv országokban a szüleiknél élő huszonévesek
aránya drasztikusan alacsonyabb, mint az
elmúlt években brutális megszorításokat
végrehajtó dél-európai államokban.
Dániában a huszonéves férfiak 18,2
százaléka, a nőknek pedig 10,4 százaléka
nem repült még ki a szülői fészekből, de
Svédországban, Finnországban és Norvégiában is a 20 százalékos tartományban marad az arányuk.
Ezzel szemben Spanyolországban,
Olaszországban, Görögországban, Horvátországban és Bulgáriában a huszonéves nők több mint hetven, a férfiaknak
pedig több mint nyolcvan százaléka él
még a szüleinél.
A magyar adatokból egyébként jól
lehet követni a lakásárak és bérleti díjak
alakulását. A gazdasági világválság utáni 2010–2014-es magas otthonmaradási ráta után 2015–2017-ben mind a nők,
mind a férfiak körében nőtt az önállóan

Forrás: Eurostat
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lakók aránya. Az ingatlanárak növekedése miatt azonban tavaly újra megfordult a trend. Ha a következő években is
folytatódik a tendencia, Magyarország
könnyen elérheti a dél-európai országok
szintjét.
A friss adatok szerint az ingatlanárak 4–24 százalékkal növekedtek az
idén (a községekben alacsonyabb, a
városok nagyobb mértékben). A Habitat
for Humanity tavalyi lakhatási jelentése
szerint Magyarországon jelenleg is kéthárommillió ember él lakhatási szegény-

ségben. A jelentésből az is kiderül, hogy
ehhez a szociálisan célzott lakhatási támogatások csökkenése és az albérletárak növekedése is masszívan hozzájárul.
Bár a tavalyi államköltségvetésből 285
milliárd forint ment el lakhatási célú támogatásra, ennek körülbelül a 90 százaléka nem szociálisan célzott támogatás
volt, vagyis nem azoknak a lakhatását
könnyítette meg, akik a leginkább rászorulnának – gondoljunk itt például a felsőés középosztályra szabott csok-ra.

Az elnyomás arcai – képzés a társadalmi
egyenlőtlenségekről
Budapest 2019. szeptember 14–15.
Jelentkezés szeptember 1-ig itt: www.kozeletiskolaja.hu
Kapcsolat: kozeletiskolaja@gmail.com

Egyenlő esélyeket az önkormányzati
választáson!

Forrás: www.merce.hu

Meglopja az embereket
a „rezsicsökkentés”

„Tisztességes versenyben, tiszta eszközökkel és egyenlő feltételek mellett kívánjuk legyőzni a rezsim helyi tagozatát” – áll abban a nyílt levélben, amelyet
már egy hete elküldött a keszthelyi ellenzék Nagy Bálintnak, a Fidesz polgármesterjelöltjének.
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ként 28 dollárról 10 dollár közelébe esett.
Ilyen mélyen tíz éve, mondhatni a fejlett európai gáztőzsde kialakulása óta nem járt a
kurzus.
De ha nem csak az elmúlt évet nézzük,
hanem az elmúlt hat évet is, akkor az látszik,
hogy a rezsicsökkentéssel befagyasztott
gázár sokkal tovább volt a világpiaci árnál
magasabb, mint amikor alatta volt.
Amit az emberek zsebéből így kihúztak,
az az államnál csapódik le extraprofitként.

A levélben szó esik az igencsak egyoldalú
sajtóviszonyokról is. „A keszthelyi adófizetők
pénzéből működtetett helyi médián keresztül egy alternatív és hamis valóságképet
építenek, amelyben minden szép és jó, a
város pedig rohamléptekkel fejlődik.”
A helyi média, a Balatoni Krónika, nem
tartja hírértékűnek az egyesült ellenzék
megmozdulásait, sajtótájékoztatóit. Ennél
még a késő Kádár-kor sajtója is szabadabb

volt. Félnek a vitáktól, félnek a választók hiteles tájékoztatásától – állítja az ellenzék.
Éppen ezért követelik, hogy a közelgő
önkormányzati választás előtt a lakosság
tisztességes és kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében az önkormányzati finanszírozású média biztosítson a Fidesszel azonos
terjedelemben megjelenési lehetőséget a
keszthelyi ellenzéki erőknek is.
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Havi 850 ezret kap tanácsadásért
a minisztériumtól Újiráz plébánosa
Forrás: www.nepszava.hu

A piaci folyamatokból kiindulva akár 30-40
százalékkal is csökkenhetne a hazai lakossági gázár – közölte Pletser Tamás, az Erste
olaj- és gázpiaci elemzője. Pontos becslést
ugyanakkor már csak azért sem kívánt adni,
mert – mint kifejtette – a hazai lakossági tarifa szintje nem gazdasági, hanem politikai
kérdés. Ilyenkor pedig nagyobb súllyal eshetnek latba például a választások, mint a
piaci folyamatok.
Mindenesetre ez a közelítő becslés is
jól mutatja, hogy a rezsicsökkentéssel 2014ben befagyasztott, rögzített lakossági gázárral az emberek, a lakosság milyen sokat
veszít, mennyivel többet fizet a kelleténél.
Változatlanul titkos az az ár, amit az állam fizet a magyar lakossági gázért az oroszoknak.
Az európai tőzsdei gázár az elmúlt egy
év alatt szinte harmadára, megawattórán-

Illusztráció: Pápai Gábor

Miközben a nemzetközi gázárak felükre-harmadukra estek, az Orbán-kormány
továbbra sem csökkenti a lakossági tarifát, az extrahasznot megtartva magának.

A pénzért a Szent László lovagkirályzarándokút tudományos hátterét
megalapozó munka elkészítéséhez
ad tanácsokat.
Havonta 850 ezer forintot folyósít
neki az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az RTL Klub megkereste a papot,
aki nem tartja túlzónak az összeget.
Annyit kell utaznia a munkához, hogy
a költségek és az adók után jó, ha
százezer forintja marad a megbízási
díjból – állítja.
Forrás: www.hvg.hu
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