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Az állam jár jól az üzemanyagár 
emelkedésével

Az üzemanyagért fizetett pénz több mint felét kapja az állam. Minden liter 
most eladott benzin után 120 forint a jövedéki adó, 27 százalék az áfa, 
1 százalék pedig a Kőolaj Készletező Szövetségé. Vagyis a 388 forintos 
árból 228,6 forint kerül az államhoz.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   
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Bár az árnövekedés természetesen a vi-
lágpiaci folyamatok következménye, de 
azért, ha az állam akarná, tehetne vala-
mit ellene. Mondjuk, kicsit kevesebb be-
vételre tarthatna igényt.

A Mol az elmúlt hét közepén a 95-ös 
benzin literenkénti árát bruttó 7 forinttal, 
a gázolajét pedig 8 forinttal emelte, így a 
benzin 388, a gázolaj pedig 397 forintért 
kapható átlagosan. A 2012-es csúcs még 
messze van – akkor egy liter benzin 451, a 
gázolaj pedig 449 forintba került 
–, de a négyszáz forintos üzem-
anyagárhoz már nagyon közel 
járunk. Az autósok pedig dönt-
hetnek, hogy Donald Trumpot 
vagy a magyar kormányt szidják, 
amikor fizetnek a benzinért.

A magyar szabályozást úgy 
találták ki, hogy az állam egy-
szerűen nem tud rosszul járni.  

A képlet elvileg egyszerű: ha az olajár nő, 
a benzin adója csökken. Ám a részletsza-
bályokat úgy alkották meg, hogy ez az 
adócsökkenés csak speciális feltételek 
mellett valósulna meg, ilyenek azonban 
szinte soha nincsenek. Egy éve még 349 
forintért is lehetett egy liter benzint kap-
ni. Abból 217,7 forint került literenként az 
államhoz, vagyis azóta a 39 forintos drá-
gulásból 11 forint lett az államé, 28 pedig 
a kereskedőké, akiknek ebből kell kigaz-
dálkodniuk az olajár emelkedését.        

Ennyit visz el az állam 
1 liter benzin árából
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A voksolásokon a megyét és Miskol-
cot is simán vitte a Fidesz, a DVTK pe-
dig olyan mélyrepülést mutatott be, 
amelyet talán még soha nem láttak a 
drukkerek. Mindezt tetézhette, hogy a 
régóta várt stadionátadás egyre csak 
húzódott, és amikor május 5-én 
végre átadták a 13 milliárd fo-
rintból megépült arénát, az 
ünnepi nyitómérkőzésen vég-
zetesnek tűnő vereséget mért 
a vasgyáriakra a szomszéd vár, 
a Miskolcon nem éppen köz-
kedvelt, Tállai András irányította 
Mezőkövesd alakulata.

Persze füttyszó már a telt házas, 15 
ezer szurkoló előtt zajló meccset meg-
előzően is jutott Kriza Ákos polgármes-
ternek, a drukkerek nehezen tudták 
megbocsátani a város első emberé-
nek, hogy ígérete ellenére másfél évig 
a hazai összecsapásokat is idegenben, 
Debrecenben és Kövesden kellett ját-
szani. A városnak ugyanis nem sikerült 
véghezvinnie azt a tervet, miszerint a 
régi DVTK-stadion pár éve épült „napos 

oldali lelátóját” áttelepítik az MVSC-
pályára, hogy az átmeneti időszakban 
is Miskolc adhasson otthont a DVTK 
összecsapásainak. A vasutasok arénája 
pár hónapja ugyan elkezdett épülni, de 
ez már nem segít a helyzeten…

Ami a sportot illeti: a leg-
utóbbi, Paks elleni találkozón 
végre nyerni tudott a tele-
fonon keresztül menesztett 
Bódog Tamás-utód Fernando 

Fernandezzel felálló alakulat, 
de fontos megjegyezni, hogy ka-

pura lövés nélkül sikerült megszereznie 
a három pontot a kieső helyen tanyázó 
csapatnak. Miután az előző öt meccsen 
a közvetlen riválisoktól szenvedett vere-
séget a Diósgyőr, csak abban az esetben 
bízhat az NB1-es bennmaradásban, ha 
pontot vagy pontokat rabol az élvonal 
két legerősebb alakulatától, a Ferenc-
várostól és a Videotontól. Amelyek ugye 
éppen a bajnoki címért harcolnak egy-
más ellen…

A 13 milliárdos stadion 
és a reményvesztett szurkolók

Ha egy futballszurkoló a magyar bajnokságban a diósgyőri csapatért 
szorít és az országgyűlési választásokon netalántán az ellenzék győzel-
mében bízott, bizony dupla depresszió sújtotta 2018 tavaszán.
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Messze a női egyenjogúságtól
Keményen bírálta Magyarországot az 
Európai Parlament nőjogi bizottsága, 
amiért hazánkban súlyosan sérül a nők 
egyenjogúsága. Sajnálatosnak nevez-
ték, hogy nagyon kevés nő vesz részt a 
politikai döntéshozásban. A parlament-
ben 199 képviselőből csupán 19 nő, ami 
9,54 százalék. Ezzel az eredménnyel 
az afrikai Elefántcsontpart és Gambia 
szintjén állunk, messze az európai or-
szágoktól. Az Unióban Magyarország 
50,8 százalékkal az utolsó előtti helyen 
áll azon a listán, ahol a 100 százalék je-
lentené a nemek közötti egyenlőséget. A 
jelentésben többek között leírták, hogy a 
férj által adott pofon is erőszaknak szá-
mít. A házasság intézménye nem védi 
meg a férfit a tettesként való elítéléstől.                       
Forrás: www.hvg.h

Elüldözik a Soros alapította 
intézményeket Magyarországról

A „gonosz” Európai Unió rá akarja kény-
szeríteni Magyarországot, hogy törőd-
jön polgárai egészségével. Európai 
Bíróság elé visznek hat tagállamot, köz-
tük Magyarországot is, amiért még min-
dig túlságosan szennyezett a levegő az 
ország egyes részein.

Hazánkban évente 14 ezer ember hal 
meg, mert szennyezett a levegő,  és 
egymillióan betegednek meg emiatt 
- állítja az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség 2017-es jelentése. Bár a 
számok aggasztó, még sincsenek meg-
felelő intézkedések itthon, így az Unió 
mostantól pénzbüntetést szabhat ki, 

ha nem történik változás. Nemcsak az 
autók és az ipar a nagy szennyezők, ha-
nem az is, ahogy télen fűtenek az em-
berek. Ha már nincs elég fa, elfogyott 
a segély, akkor sokan kerti hulladékot, 
szemetet, ruhát dobnak a kályhába. A 
hatóságok hiába ellenőrzik egyre szi-
gorúbban a kályhákat és kazánokat, a 
magas bírságnak sincs visszatartó ere-
je, mert sok családban nincs más lehe-
tőség a fűtésre.

Egy-két stadion árából annyi fűtési tá-
mogatást adhatnának a szegényeknek, 
ami megszüntethetné ezt a problémát.        

Forrás: www.merce.hu

A Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi iro-
dája beszünteti működését Budapesten – közöl-
te a Soros György által alapított szervezet, amely 
egyébként 1984 óta működik hazánkban.

Az egyre nyomasztóbb magyar politikai és 
jogi környezet miatt helyezik át nemzetközi tevé-
kenységüket Berlinbe. Ennek ellenére továbbra is 
támogatni fogják a civil szervezeteket Magyaror-
szágon az olyan fontos területeken, mint az em-
beri jogok, a kultúra, a sajtószabadság, valamint az 
oktatás és egészségügyi ellátás.

Jó egy évvel ezelőtt a szintén Soros által ala-
pított Közép-európai Egyetembe (CEU) is belekö-
tött a kormány. További működésének azt szabta 
feltételül, hogy legyen kihelyezett részlege Ame-
rikában is. Az egyetem teljesítette ezt, a magyar 
kormány azonban ennek ellenére nem írja alá a 
további működésükre vonatkozó szerződést. Ha 
ez így marad, akkor Bécsbe költözik az egyetem. 

Emlékséta a családon 
belüli erőszak ellen

Június 10-én a Szent István térről 
indul az Angyalhír nevet viselő 
séta, amelyet a Nőkért Egyesü-
let támogat. A megemlékezés 
14 órakor kezdődik a Bazilika 
előtt. A Hősök teréig tartó sétán 
sípokkal, csörgőkkel emlékez-
nek és emlékeztetnek minden-
kit a családon belüli erőszakra 
és arra, hogy az áldozatok hiába 
fordulnak a hatóságokhoz, a leg-
többször nem kapnak megfelelő 
segítséget.

Évente ezrek halnak meg a légszennyezettség miatt

A hosszú évek óta folytatott gyűlöletkampányok után sokan úgy gondol-
hatják, hogy ez jó Magyarországnak. Pedig nagyon nem. A Soros György 
által alapított CEU egyetem hazánk egyik legjobb felsőoktatási intézmé-
nye, míg alapítványa sok-sok milliárd forinttal támogat nehéz sorsú em-
bereket és jó kezdeményezéseket.

A Soros-alapítványok által 
adott támogatások 1984 óta
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Soros György a világ 29. leggazdagabb 
embere. A Magyarországon élő gazda-
gok legtöbbjétől annyiban különbözik, 
hogy ő a vagyonának jelentős részét 
jótékony célokra költi. Ebből nem cse-
kély összeget éppen Magyarország 
megsegítésére. Az utóbbi évtizedekben 

102 milliárd forinttal támogatta hazán-
kat. A magyar kormány viszont sok mil-
liárdot arra költött, hogy bemocskolja 
a nevét. Hamarosan elkezdik tárgyalni 
azt a törvényt a parlamentben, amely a 
„Stop Soros” fantázianévre hallgat. 

Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Százmilliárdnál is többet adományozott Soros György


