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Nyomtasd, másold, terjeszd!                        46. szám (II. évfolyam/23.)  |  2018. június 5.

A magyarok csaknem harmada 
a létminimum alatt él

A magyar társadalom 30 százaléka él olyan háztartásban, amelynek nin-
csen akkora bevétele, amely fedezi a fejenkénti létminimum összegét. 
Ennél is rosszabb a helyzet, ha a társadalmi minimumot nézzük – amely 
egy kicsi tartalék pénzzel is számol –, ebben az esetben a társadalom 
53 százalékát kell ez alá a szint alá sorolnunk. 

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   
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A Policy Agenda Tanácsadó Kft. idén is 
közzétette a létminimumértékeket, és 
most először meghatározta az úgyne-
vezett társadalmi minimumot is.

A létminimum összege azt mutatja, 
hogy mekkora jövedelem szükséges 
egy háztartásnak ahhoz, hogy bizto-
síthassa tagjai számára a folyamatos 
életvitellel kapcsolatos szerény – a 
társadalom adott fejlettségi szintjén 
megfelelőnek minősülő – szükségletek 
kielégítését.

A tanulmány szerint 2017-ben a 
lét minimum egy főre jutó összege 
90 450 forint volt. (Ugyanez a szám 
2016-ban 88 619 forint.) Ez kétkeresős 
és két gyermeket nevelő háztartás ese-
tében: 262 305 Ft.

Magyarországon 2017-ben ez alap-
ján a háztartások 25 százaléka élt a lét-
minimum egy háztartásra jutó összegét 

el nem érő bevételből. Ezek a háztartá-
sok azonban általában nagyobb létszá-
múak, mint a létminimum felett élők, 
ezért a magyar társadalom 30 százalé-
ka sorolható olyan háztartásba, amely-
nek nincsen akkora bevétele, amely fe-
dezi a létminimum összegét.

Idén először tették közzé a társadal-
mi minimumra vonatkozó számításaikat. 
A társadalmi minimum meghatározása 

Ha elolvastad, add tovább!

Parlament előtt a Stop Soros törvény

A Stop Soros törvénytervezet ellenkezik a 
menekültek jogállását szabályozó, egyébként 
Magyarországra is érvényes genfi egyezmény 
szellemével, ami még az engedély nélkül az 
országban tartózkodó menekültnek is jogokat 
biztosít, valamint ellenkezik mindennel, amit a 
zsidó-keresztény hagyomány ál tal normális-
nak és tisztességesnek szoktunk nevezni.

Ebben a civilizációban, ahová egyébként 
Orbán Viktor minden ellenkező elképzelése 
ellenére tartozunk, a háború, illetve válság 
sújtotta övezetekből menekülő embereket be 
kell fogadni. Minden egyéb szabályozás már 
csak arról szól, hogy ez a befogadás milyen 

rend szerint és milyen óvintézkedések mellett 
történjen.

Ez a törvény meg arról szól, hogy a hábo-
rú, illetve válság sújtotta övezetekből mene-
külő embereket szégyenbélyeggel kell ellát-
ni, megvetni, leköpni, kriminalizálni, börtönbe 
zárni vagy kitoloncolni – és azokat is, akikben 
maradt annyi emberség, hogy kiálljanak értük.

A gyűlölet hatalmas erő, és Orbán úgy 
döntött, hogy ez a hatalmas erő neki fog dol-
gozni. Egy ilyen rendszer kiépítéséhez, ami-
lyen az Orbán-rezsim, szükséges a nagy, kö-
zös ellenség, akit közösen gyűlölünk. Most a 
háborús pokollá lett muzulmán országokból 
menekülő emberek és családok a gyűlölet 
tárgyai.

Oly korban élünk újra, ahol a morál – a ha-
zánkban legalábbis – megfordult. Kegyetlen-
nek lenni, ez ma a hőstett. 

Ha emberséget tanúsítasz, ha segíted az 
üldözötteket, elvihetnek a rendszer pribékjei.

A XXI. századi Magyarországon ilyen aljas 
törvény még nem született.

A XX. századi Magyarországon igen – fo-
galmaz Balavány György.

A Stop Soros törvény természetesen nem Soros Györgyről szól. De nem 
is az embercsempészetről, hiszen az tilos e nélkül a törvény nélkül is. Ez 
a törvény szabad fordításban arról szól, hogy ha bármilyen támogatást 
(szállást, ételt, ruhát, menedéket, információt) adsz a menekülteknek, 
akkor lecsuknak – írja Balavány György a HVG című lapban.

A létminimum egy főre jutó összege 
2016-ban és 2017-ben

88 619
2016

Ft

90 450
2017

Ft

Forrás: www.hvg.hu
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A Magyar Távirati Iroda (MTI) hetente tucatjával 
ontja az elborzasztó híreket arról, hogy a mene-
kültek miféle „rémtetteket” követtek el Nyugat- 
Európában. Az ő anyagaikat veszi át a kormány-
hoz közel álló sajtó, így a megyei lapok is. 

A napokban Párizsban egy négy emelet 
magasan lévő korláton lógó kisfiút mentett 
meg egy fekete fiatalember, aki pár pillanat 
alatt mászott fel a falon a balkonokba kapasz-
kodva. Mivel az esetet valaki telefonnal felvet-

te, milliók nézték meg a bravúros mentőakciót, 
rengetegen Magyarországon is.

Így hát az MTI sem hallgathatott róla. Rész-
letesen be is számoltak az esetről, csupán né-
hány apróságot felejtettek ki. Azt például, hogy 
a fiatalember egy Maliból érkezett menekült 
(migráns) volt, akit az eset után még Emmanuel 
Macron francia államfő is fogadott, és hálából 
állampolgárságot adományozott neki.

Forrás: MTI,  www.parameter.sk

Hogyan hazudik az MTI?
a Policy Agenda által kifejlesztett mód-
szertanon alapul. Ez továbbra is szerény 
fogyasztási szintet takar, de némi meg-
takarítással is számol, amelyet rendkí-
vüli esetekben fel tudnak használni a 
családok. 

2017-ben az egyfős háztartás társa-
dalmiminimum-értéke: 117 720 Ft. Vagy-
is egy aktív korú háztartásban két felnőtt 
és két gyermek esetében 341 388 Ft a 
társadalmi minimum értéke.

Mindezek alapján 2017-ben a la-
kosság 53%-a olyan háztartásban él, 
amelyben nem éri el a társadalmi mini-
mumot a jövedelmi szint.

A létminimum esetében a községek-
ben élők 40 százaléka volt e szint alatt, 
míg a fővárosban arányaiban ennél 25 
százalékponttal kevesebben. Ugyanez 
a különbség megtalálható a társadalmi 
minimum esetében is.

Forrás: www.policyagenda.hu

Még több fiatal tanulhat 
az Európai Unióban 

A korábbi összeg kétszeresére, 
30 milliárd euróra (9600 milli-
árd forintra) emelné az Erasmus 
program finanszírozását az Euró-
pai Bi zottság (EB) a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó uniós költ-
ségvetési ciklusban – jelentették 
be Brüsszelben.

A bizottság növelni kívánja a kedvezmé-
nyezettek számát; a büdzsé megduplá-
zásával becslések szerint csaknem 12 
millió ember támogatása válik lehetővé 
2021 es 2027 között. A lehetőség a diá-
kok mellett például a gyakornokok, az 
oktatók, a trénerek, az ifjúságsegítők, a 
sportedzők és a szakképzésben részt 
vevők előtt is nyitott. Ez a jelenlegi cik-
lusban regisztrált résztvevők számának 
háromszorosát jelenti.

Fontos cél a különböző társadalmi 
hátterű emberek bevonása és az erő-
sebb kapcsolatok kiépítése a világ töb-
bi országával.

Tavaly volt a felsőoktatási csere-
program fennállásának 30. évfordu-
lója. Indulása óta több mint 9 millióan 
vettek részt a programban. Több mint 5 
millióan, köztük 3,3 millió diák részesült 
külföldi egyetemi oktatásban. A részt 
vevő országok száma időközben 11-ről 
33-ra emelkedett, és 169 partnerország 
is csatlakozott hozzájuk.

Forrás: MTI

Az önkormányzat lapjában 22:0 

Budapest VIII. kerületében időközi polgármester-választást írtak ki.  
A most megjelent önkormányzati lap egyelőre nem túl fényesen vizs-
gázott esélyegyenlőségi szempontból.

A képviselő-testületben többséget al-
kotó kormánypártok (Fidesz–KDNP) a 
jelenlegi alpolgármestert,  Sára Boton-
dot indítják. Az egyesült ellenzék és 
a mellettük felsorakozó civilek pedig 
Győri Péter független jelöltet. 

A Józsefváros című önkormányza-
ti kerületi lap legfrissebb számában 
egyetlen sort sem írnak az időközi 
polgármester-választásról, illetve az 
ellenzék közös jelöltjéről.

Ellenben a Fidesz jelöltje, Sára 
Botond alpolgármester nevét ösz-
szesen 22-szer írják le 8 oldalon, egy 
interjúban és még 6 másik cikkben. 

„Nincs szabad választás szabad 
sajtó és szabad tájékozódás 
nélkül – írta Győri Péter 
a saját Facebook-
oldalán. – A köz 
pén zén fenntar-

tott helyi sajtónak, így a Józsefváros c. 
önkormányzati hetilapnak is minden tőle 
telhetőt meg kell tennie azért, hogy a 
helyi időközi választáson induló polgár-
mesterjelölteknek azonos feltételeket 
biztosítson a bemutatkozásra, a prog-
ramjuk ismertetésére és a választókkal 

való kapcsolattartásra. 
Erre még a kampány 

kezdete előtt egy ud-
varias levélben hív-
tam fel a figyelmét 
Nyerges Zoltánnak, a 
helyi lap főszerkesz-
tőjének.”

Úgy tűnik, hogy egy-
előre nem sok foga-

natja volt a ké-
résnek

Forrás: www.hvg.hu
Győri Péter független jelölt


