
Az Európai Bizottság 27 600 európai 
megkérdezésén alapuló áprilisi felmé-
rése szerint 1983 óta nem volt olyan 
népszerű az EU az Európában élő em-
berek körében, mint most. 

A brexit miatt sok fiatal brit fanatikus 
Európa-párti lett, olyan elkötelezett EU-
támogató, amilyennel azelőtt nem ta-

lálkozhattunk a szigetországban. Trump 
tökéletes külső ellenségként erősít rá 
az európaiak összefogási készségére, 
amikor ellenségnek minősíti az EU-t.

Úgy tűnik, az Európai Unió olyan, 
mint a kapitalizmus: lehet szeretni vagy 
utálni, de nélküle nem tud működni a 
világ.
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Népszerűbb az Európai Unió, 
mint bármikor ezelőtt

Az Európai Unió népszerűsége 1983 óta nem látott csúcson van, ami 
szakértők szerint egyértelműen annak tudható be, hogy a britek kilépési 
kísérlete (brexit) szánalmas eredménnyel járt. Ma már a legelvakultabb 
euroszkeptikus politikusok sem házalnak a választóknál azzal, hogy or-
száguknak ki kellene lépnie az EU-ból.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 
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Ha elolvastad, add tovább!

Nem adják fel a harcot 
a szeretteiket otthon ápolók

Bár a parlament a jövő évi költségve-
tésbe sem tervezte be az otthonápolá-
si díj emelését, az érintettek nem adják 
fel. Annál is inkább nem, mert miközben 
Magyarországon maximum 52 800 forin-
tot ad az állam a hozzátartozónak, addig 
Szlovákiában 134 ezret, Horvátországban 

137 ezret, míg Csehországban 180 ezret. 
A mellékelt ábránkon az látható, az elemi 
létfeltételeket sem biztosító anyagi támo-
gatás mellett milyen méltatlan vádakkal 
kell megküzdeniük azoknak, akik csak sé-
rült gyerekeiknek szeretnének emberhez 
méltó körülményeket biztosítani.   

90
88

86
78

77
73

71
70

63
62

3
6

8
7

7
7

6
7

7
8

7
6
6

15
16

20
23
23

30
30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Litvánia
Lengyelország

Észtország
Magyarország

Szlovákia
Szlovénia
Románia

Lettország
Horvátország

Csehország

Profitált-e országuk az EU-tagságból?
(27 ezer megkérdezett; százalékban)

Igen Nem tudja Nem



A legjobban keresők között játékosok, 
szakmaistáb-tagok, klubok felsővezetői 
vannak – írja a 2017–18-as szezon elem-
zése alapján Muszbek Mihály sportköz-
gazdász. De a középmezőnyben is szív-
derítőek a bérek. Az előző szezonban 
NB I-ben játszó 12 sportvállalkozás üzleti 
mérlegét tekintette át a szakember, és 

ezekből derült ki, hogy 1068 munkaválla-
lót foglalkoztatnak, összesen 13,268 mil-
liárd forintért. Ez alapján az átlag bruttó 
bér havonta egymilliónál több szemé-
lyenként, miközben az NB I összes vesz-
tesége 100 millió forint volt. A klubok je-
lentős része hiánnyal zárta az évet.

Forrás: www.hvg.hu 
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Egészen morbid ötlet, hogy a 33–36 
fokos hőhullám idején tette közzé az 
állam azt az adatsort, amelyet A Vá-
ros Mindenkié csoport az Utcajogász 
Egyesület segítségével perelt ki a 
rendőrségtől. 

Természetesen nem volt véletlen a 
titkolózás. Kiderült ugyanis, hogy 2016–
2017 telén közterületen, azaz utcán, gya-

níthatóan 20 ember fagyott meg, meg-
állapítottan pedig 35. Magánterületen, 
azaz nagyrészt a saját lakásában gyanít-
hatóan 46 ember fagyott meg, megálla-
pítottan pedig 79.

Mindez azt jelenti, hogy 2016. októ-
ber 15. és 2017. március 1. között össze-
sen 180 ember fagyott meg Magyaror-
szágon.

A kánikulában tették közzé, hányan fagytak meg tavaly

A magyar fociiparban dolgozó 200 legjobban kereső ember éves átlagfi-
zetése 52,8 millió forint, amely Kelet-Közép-Európában a legmagasabb, 
és eléri az osztrák, dán, svéd, belga szint 80 százalékát.

A magyar focisták keresik a legtöbb 
pénzt Kelet-Közép-Európában

Aláírásgyűjtés az európai 
ügyészségért

Egymillió aláírást akar gyűjteni Had-
házy Ákos független képviselő, volt 
LMP-társelnök azért, hogy csatlakozzon 
Magyarország az Európai Ügyészséghez. 

Erre azért lenne szükség, mert szerinte a 
magyar ügyészség nem jár el korrekten 
a fideszeseket érintő korrupciós 
ügyekben. Akik szervezőként vagy 
aláírásgyűjtőként vennének részt az 
akcióban, itt jelentkezhetnek: https://
europaiugyeszseget.hu/

A szakszervezetek tiltakozása és a mun-
káltatók értetlenkedése ellenére július 
20-án úgy döntött az Országgyűlés, hogy 
megvonja a béren kívüli juttatási rendszer 
legnépszerűbb elemeire – iskolakezdési 
támogatásra, hidegélelem-vásárlási le-
hetőségre, öngondoskodásra ösztönző 
nyugdíj-, és egészségbiztosításra, lak-
hatási támogatásra, helyi közlekedési 
hozzájárulásra, lakáshitel-törlesztéshez 
való kiegészítésre – vonatkozó adóked-
vezményt. Ezzel valóra vált az évek óta 
érezhető szándék: a cafeteriarendszer 
kivéreztetése, amelyre nincs elfogadha-
tó indok, hiszen még az MNB számítása 
szerint sem lesz érezhető pozitív hatása 
a költségvetésre a cafeteriaelemek meg-
adóztatásának.

A kormányzati propaganda szerint a 
törvénymódosítás mindössze egysze-
rűsítés, a megszűnő kedvezményeket a 
cégek fizetésemeléssel kompenzálhat-
ják. Erre azonban a szakemberek szerint 
kevés az esély. 

Az érdekvédők egyöntetű véleménye 
szerint a vendéglátás és a szállás kedvez-
ményeit nyújtó SZÉP-kártya talpon mara-
dására egyértelműen az a magyarázat, 
hogy a kormányfő családi és baráti köre 
is egyre nagyobb falatokat hasít ki a hazai 
idegenforgalomból.

A szakszervezeti konföderációk, ága-
zati szakszervezetek őszre országos tilta-
kozó akciókról tárgyalnak, hogy rábírják a 
kormányt a cafeteriaszabályozás módo-
sítására.  

Évente 80-90 ezer forintot vesz ki a kormány mintegy 2 millió munkavál-
laló zsebéből azzal, hogy jövőre megszünteti a cafeteria legnépszerűbb 
elemeinek adókedvezményét. Ezzel végleg elbukik a béren kívüli juttatási 
rendszer, amely jó ideje szúrta a miniszterelnök szemét.  

Kivéreztetett cafeteria: kétmillió 
munkavállalót rövidít meg a kormány 

Forrás: Népszava

Forrás: www.napi.hu
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Látszólag egyre kevesebbet beteges-
kednek a magyar munkavállalók, való-
jában azonban csak a fizetésüket féltik. 
Joggal. Egyre kevesebb időt töltenek 
munka nélkül a magyar munkavállalók: 
míg a rendszerváltás utáni években átla-
gosan 45 napnyi munkaidő-kiesés jutott 
egy dolgozóra, addig az utóbbi években 
csupán 39. Nem a fizetett szabadságok 
száma csökkent azonban, hanem a be-

tegség miatti távollét lett jelentősen ke-
vesebb – derült ki a Központi Statisztikai 
Hivatal napokban megjelent Munkaidő-
mérleg című kiadványából.

1992-ben még átlagosan 17 na-
pot nem dolgoztak betegség miatt a 
munkavállalók, 2016-ban viszont már 
csupán 10 napot vettek ki betegség 
miatt.

Forrás: www.nepszava.hu

Inkább betegen is dolgozunk, csak 
nehogy táppénzre kelljen menni


