
Sem Románia, sem Szerbia, sem Horvát-
ország, de Szlovénia sem épített kerítést, 
mégsem roppantak össze a nem létező 
migrációs roham alatt. Mióta az Európai 
Unió szerződést kötött Törökországgal, 
ők nem engedik tovább a menekülteket, 
vagyis nem a mi kerítésünk állítja meg 
őket. Elvétve jutnak csak el a határainkig. 
És az a kevés ember sem szeretne egy 
percet sem itt maradni. 

2017-ben 155,1 milliárdot költött el a 
kormány, úgymond a „tömeges beván-
dorlás” kezelésére, ami az elmúlt évek 
legmagasabb tétele.

Csakhogy a bevándorlás mértéke év-
ről évre meredeken csökken. A rendőrsé-
gi kimutatások szerint 2015-ben, a töme-
ges bevándorlási hullám csúcsán több 
mint 391 ezren próbálták vagy lépték is 
át a magyar határt. Ekkor 63,6 milliárd 
forintnyi kiadás merült fel a bevándorlás 
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Tavaly 155 milliárdunkba került ezer 
menekült feltartóztatása

Ismét meghosszabbította a „migráció jelentette válsághelyzetet” a kor-
mány miközben naponta egy-két ember próbál átjutni rajtunk Nyugatra. 
Tavaly összesen 1045-en. Ehhez képest egészen elképesztő összegeket 
költünk határvédelemre. Valakik biztosan jól járnak ezzel is. 

                                                                          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 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
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Felelős szerkesztő: L. László János
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Ha elolvastad, add tovább!

Ukrajnában nem rendezett a kettős ál-
lampolgárság ügye. Egy 2012-ben elfo-
gadott törvénymódosítás értelmében 
(kisebb) pénzbírsággal sújtják azokat, akik 
eltitkolják kettős állampolgárságukat. Ám 
egyelőre nincs jogalap a „szerzett” állam-
polgárság elvételére vagy az ukrán el-
vesztésére. 

E konfliktus kiélezésére jó ürügyet 
szolgáltatott a beregszászi magyar kon-
zulátuson készített rejtett kamerás felvé-
tel, amelyen nyíltan tesznek esküt az új 
magyar-ukrán kettős állampolgárok.  

A magyar diplomácia képtelen jó 
megoldást találni, agresszív magatartásá-
val egyelőre csak a feszültségeket mélyí-
tette.

Miközben Ukrajna szinte háborús hely-
zetben áll Oroszországgal a kelet-ukrajnai 
területei miatt, Magyarország viselkedése 
kizárólag az oroszok érdekeit szolgálja. 

Egyre többen figyelmeztetnek, hogy 
Magyarország kardcsörtető magatartása 
megronthatja az amerikai–magyar kap-
csolatokat, és NATO-beli megítélésünk-
nek sem tesz jót. 

Egyre feszültebb 
az ukrán–magyar viszony 

A magyar nyelvhasználat és a kettős állampolgárság ügyében kirobbant 
viták miatt Magyarország fékezi Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz, ami 
nagyon nem tetszik Amerikának, viszont örül neki Putyin. 
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Aláírásgyűjtést indít és kórházak elé települ ki a Társaság a Szabadságjogokért 
(TASZ) civil szervezet, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbra is titkolja 
a kórházi fertőzések adatait. Noha a kormány elismerte, hogy a fertőzések jelentik 
az egyik legnagyobb problémát az egészségügyben, mégsem tesznek semmit, és 
elzárják az adatokat a nagyközönség elől, amikből megérthetnénk a helyzetet – 
állítja a TASZ. Aki egyetért a követelésekkel, a kitelepülős eseményeken és online 
is aláírhatja a petíciót.

Forrás: www.tasz.hu

Még mindig titkolják a kórházi fertőzéseket

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT? 

77 550 Ft
nyugdíj-kiegészítés
kétmillió 
nyugdíjasnak

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT? 

12  000 házat
lehetne venni
kilakoltatott
családoknak

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT? 
2016-ban

1045
illegális határátlépőt 
állítottak meg

VAGYIS FEJENKÉNT 
148,4 MILLIÓ FORINTÉRT 
AKADÁLYOZTÁK MEG 
A BELÉPÉSÜKET
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Ma Magyarországon semmilyen törvény nem tiltja, hogy gyerekes családokat tegyenek 
utcára. Évente több ezer kilakoltatás történik, ami miatt családok szakadnak szét és gye-
rekek kerülnek állami gondozásba. Ez a gyakorlat embertelen és jogtalan! Ezért A Város 
Mindenkié csoport törvénymódosítást kezdeményez és aláírásgyűjtést indít, hogy soha 

többé ne lehessen gyermekes családokat elhelyezés nélkül az utcára tenni! 

A kezdeményezést itt lehet aláírni: 
https://terjed.ahang.hu/campaigns/stopkilakoltatas

Állítsuk meg a kilakoltatásokat!

kezelésével kapcsolatban. 2016-ban a 
korábbi létszámnak már csak a töredé-
két regisztrálták, 18 207 főt, a költségek 
azonban már ekkor megugrottak, majd-
nem 140 milliárd forintra.

A tavalyi év azonban még ezeken a 
számokon is bőven túltett, hiszen úgy 
könyvelt el a magyar állam 155,1 milliárd 

forintnyi kiadást, hogy mindössze 1045 
illegális bevándorlót regisztrált a rendőr-
ség. Idén október 4-éig pedig mindössze 
365 illegális határátlépővel talélkozott a 
rendőrség. Ezzel riogatják és tartják féle-
lemben a fél országot, miközben eszelő-
sen szórják el a milliárdokat.  

Forrás: www.mfor.hu 

A jövő évi költségvetés tervezete 2,7 százalé-
kos inflációval számol, így a jelenlegi szabá-
lyok szerint csak ennyi lehet a nyugdíjemelés 
is. Időközben már a Magyar Nemzeti Bank is 
borúlátóbb lett, és nagyobb, 3,1 százalékos 
inflációt jósol, ezt már nem veszik figyelembe.  

A nyugdíjasok tehát megint nem járnak 
jól, hiszen az infláció ellensúlyozására sem 
lesz elég az év eleji emelés. A nyugdíjak 
egyre durvábban szakadnak le a bérektől,  
hiszen a bérek csak tavaly 10 százalék felett 
emelkedtek. Az átlagbér nettója idén júni-
usban 219 200 forint volt, míg az átlagnyug-
díj 130 500 forint. 

Ha nem történik változás, akkor 2022-re 
az átlagnyugdíjat elhagyja nemcsak a bérmi-
nimum, hanem a minimálbér nettója is. 

A jelenlegi szabály nem bérkövető, ha-
nem inflációkövető, ezért az újonnan megál-
lapított nyugdíjak jóval magasabbak, mint a 
régebbiek. Nagyok a nemek és a régiók kö-
zötti nyugdíjkülönbségek is. 

A kisnyugdíjasoknak nem jár majd a tör-
vény által előírt 18 ezer forintos nyugdíjprémi-
um teljes összege sem. 

A teljes összegben csak azok remény-
kedhetnek, akiknek legalább 80 ezer forint 
a járadékuk. Nemcsak az öregségi nyugdíja-
soknak jár a pluszpénz, hanem mindenkinek, 
aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. De ne 
számítsanak a novemberi folyósításkor tel-
jes összegre azok sem, akik ideiglenes öz-
vegyi nyugdíjat kapnak, illetve a rokkantak, 
akiknek rehabilitációs járadékot folyósítanak. 
Pénzügyi szakemberek szerint: aki a mini-
mumnyugdíjat, azaz 28 ezer 500 forintot kap, 
annak mindössze 6 ezer 412 forint jut, akinek 
50 ezer forint a nyugdíja, az 11 ezer 250 forint, 
akinek 60 ezer forint a nyugdíja, az 13 ezer 500 
forint nyugdíjprémiumra számíthat.

Forrás: www.24.hu, www.hvg.hu

Mivel a nyugdíjemelés jövőre ter-
vezett mértéke kisebb lesz, mint a 
várható pénzromlás, így a nyugdíjak 
is kevesebbet érnek majd. Nem kap-
ja meg mindenki a 18 ezer forintos 
nyugdíjprémiumot sem. 

Tovább romlik a nyugdíjasok 
helyzete

De tényleg, hogyan lehetett veszteség 
azon, hogy pénzért árultuk az európai 
állampolgárságot? Miért nem állami cég 
végezte a feladatokat, miért külföldön 
bejegyzett (offshore), haveri vállalkozá-
sok, amelyek „természetesen”  busásan 
nyertek ezen az üzleten?

Haszon helyett nagyjából 30 milliárd 
forint veszteséget okozott a magyar adó-
fizetőknek a letelepedési kötvény – álla-

pította meg a Transparency International 
(TI) és a Költségvetési Felelősségi Intézet 
kutatása. A program során súlyos nem-
zetbiztonsági kockázatot jelentő szemé-
lyek is bejutottak az országba. Bod Péter 
Ákos közgazdász szerint a kötvényekből 
befolyó pénzre az elején sem volt szük-
sége az országnak. A kibocsátás 2014-ig 
nyereséges volt, de végül mégis 30 milli-
árd forintos veszteséggel zárult. 

Forrás: www.hvg.hu

Miközben a menekültek veszélyességéről papoltak az országnak, 20 ezer 
külföldit engedett be pénzért az Orbán-kormány, méghozzá úgy, hogy 
nyereség csak haveri cégeknek jutott. Az állam súlyos anyagi veszteségét 
pedig mi, adófizetők álljuk. 

Harmincmilliárdos veszteség 
a letelepedési kötvényeken
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