
4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!              120. szám (III. évfolyam/44.)  |  2019. november 5.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt 

településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket. 
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.

Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!  
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

A rokonságból Orbán Győző cégét a 88. 
helyre rangsorolták, amely tavaly 4,6 
milliárd forint árbevételéből közel 2 mil-
liárd forint nyereséget gazdálkodott ki. A 
Dolomit Kőbányászati Kft. olyan cégeket 
előz meg, mint például a legnagyobb 
magyar pénzváltó hálózattal rendelkező 
Exclusive Change vagy a piacon 30 éve 
jelenlévő Béres Gyógyszergyár Zrt. 

Orbán Viktor vejének még van hova me-
netelnie, mert a mostani listán még csak 
a  91. helyet sikerült megcsípnie, miután 
10 milliárd forintra értékelték a BDPST 
Zrt.-t. A miniszterelnöki vő cégéhez az 
utóbbi években olyan ingatlanok kerül-
tek, mint  a turai kastély vagy a pesti Ad-
ria-palota, de ez a cég fejleszti például a 
Dorottya Palace-t, a Vörösmarty tér első 
ötcsillagos szállodáját is.

A világ egyik legismertebb lapja, a 
New York Times a napokban újabb cik-
ket közölt, amelyben Magyarország is 
érintett. A cikk szerint az Európai Unió 
minden évben 65 milliárd dollárt fizet a 
kontinensen agrártámogatás gyanánt a 
mezőgazdaságból élők megsegítésére 
és a vidéki közösségek fenntartására. De 

Orbán Viktor apja és veje is 
bekerült a száz leggazdagabb 
magyar cégtulajdonos közé

A miniszterelnök családjából ketten is felkerültek a  Forbes magazin 100-
as toplistájára, amin a legértékesebb magyar tulajdonú cégeket vették 
számba. Az egyik „szerencsés” vállalkozó Orbán veje, Tiborcz István a  
BDPST Zrt. nevű ingatlanos cégével. A másik pedig a miniszterelnök apja, 

Orbán Győző a Dolomit Kőbányá-
szati Kft.-vel. 

Millión felül kap havonta 
a debreceni polgármester 
és négy alpolgármestere is

Papp László polgármester illetményének 
összegét a helyi önkormányzatokról, va-
lamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvények szabályozzák. Ezek alapján brut-
tó 997 200 forintot kap havonta fizetésként 
a városvezető, ami még 149 580 forint költ-
ségtérítéssel és 23 190 forint nyelvpótlék-
kal is kiegészül, Papp ugyanis rendelkezik 
egy középfokú német nyelvvizsgával.

A korábbi három helyett mostantól 
négy főállású alpolgármestere lesz a vá-
rosnak. A helyi önkormányzatokról szóló 
törvény alapján az alapfizetésük a polgár-
mesteri illetmény 70–90 százaléka lehet, 
Papp László előterjesztése alapján a Fi-
desz a lehető legmagasabb fizetést ered-
ményező 90 százalékról tett javaslatot a 
képviselő-testületnek. Ez bruttó 897 500 
forint, amihez 134 625 forint költségtérítés 
jár még az alpolgármestereknek.

Balázs Ákos a jelek szerint nem ren-
delkezik nyelvvizsgával, hiszen a vonat-
kozó előterjesztésben nem szerepelt, 
hogy jogosult lenne nyelvpótlékra. Széles 
Diána ellenben középfokú angol nyelv-
vizsgája után 23 190 forint, Barcsa Lajos 
pedig angol felsőfokú és német közép-
fokú nyelvvizsgái után 61 840 forint extra 
díjazásban részesül. 

Havi 135 ezer forintról 170 ezerre nö-
vekszik a képviselők tiszteletdíja. Ez 
majdnem 26 százalékos emelés. Ezenkí-
vül 10-ről 15 ezer forintra nő a parkolásra 
fordítható keret, továbbá bizottsági tagsá-
gonként 102 ezer forintot is zsebre tehet-
nek a politikusok, a bizottsági elnökségért 
pedig 170 ezer forint plusz jár, vagyis ese-
tükben megduplázódik a képviselői illet-
mény vég összege. 

Forrás: debreciner.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja is emelkedik 26 százalékkal, ha 
megszavazzák maguknak.
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Magyarországon és Közép- és Kelet-Eu-
rópa nagy részén ennek a zöme a jó ösz-
szeköttetéssel rendelkező hatalmasok 
zsebébe vándorol. Az újság részletesen 
foglalkozik az Orbán család, illetve a 
miniszterelnökhöz köthető oligarchakör 
meggazdagodásával is. „Az Orbán-kor-

mány több ezer hektár állami földet árve-
rezett el családtagjainak és partnereinek, 
Orbán egyik gyerekkori barátjából pedig 
az ország leggazdagabb embere lett. 
Márpedig akié a föld, az milliós támoga-
tásra jogosult az Európai Uniótól” – hang-
súlyozza a lap. 

Forrás: www.444.hu, www.hvg.hu 

Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Harc a szén ellen” zöldmozgalmi film 

A magyar felirattal ellátott vetítés nyitott és ingyenes!
2019. november 20. 18:00, 

Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával

Magyarországon 2005 és 2017 között 2,8 
százalékkal nőtt azoknak a középisko-
lás korú (14–18 éves) fiataloknak az ará-
nya, akik nem járnak iskolába – derül ki 
az OECD (Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet) által közzétett ada-
tokból. 2017-ben a 14–18 évesek 12,2 szá-
zaléka nem vett részt a közoktatásban, ez 
az arány a második legmagasabb azon 
országok közül, amelyek az OECD-nek és 
az EU-nak is tagjai.

Az OECD-országok körében az átlag 
7,1 százalék, annak a 23 országnak a kö-
rében pedig, amelyek az EU-nak is tag-
jai, mindössze 5,6 százalék volt – vagyis 
a magyar aránynak kevesebb, mint a fele.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai szerint a korai iskolaelhagyók, 
vagyis azok arányát tekintve, akik a 18–24 
évesen legfeljebb alapfokú végzettséggel 
kerülnek ki az oktatási rendszerből, Ma-
gyarország a hatodik helyen áll az EU-ban.

Forrás: www.eduline.hu 

Magyarországon nőtt a legnagyobb 
mértékben az iskolába nem járó  
14–18 évesek aránya

Az augusztusi adatokkal összehasonlítva a 
kormánypártok 1 százalékot vesztettek, az el-
lenzéki pártok közt az MSZP–Párbeszéd szö-
vetség változatlanul 7 százalékon áll, a DK au-

gusztushoz hasonlóan 8 százalékon, a Jobbik 
egy százalékkal visszaesett, és jelenleg 6 szá-
zalékos a támogatottsága, míg az LMP tábora 
a nyár végi adathoz hasonlóan 1 százalékos.  
A Momentumot a felmérés szerint az augusz-
tusi 7 százalék után már 8 százalék támogatja 
a választókorú népesség körében.

A kutatás arra is kiterjedt, mennyire elé-
gedett a lakosság azzal, ahogy az országban 
mennek a dolgok: az összes megkérdezett 13 
százaléka teljesen jónak tartja az eredménye-
ket és irányokat, 34 százalék inkább elége-
dett, 29 százalék inkább nem, míg 23 száza-
léka az embereknek teljesen rossznak tartja, 
ami Magyarországon mostanában történik.

Az ellenzék együtt már erősebb, 
mint a Fidesz

A Publicus Közvélemény-kutató Intézet felmérése szerint a pártok népsze-
rűségi listáját az összes megkérdezett között változatlanul a Fidesz–KDNP 
vezeti 29 százalékkal, de teljes összefogás esetén az ellenzékkel már töb-
ben szimpatizálnak, összesen 32 százalék.

Forrás: w
w

w
.hvg.hu

Az új szakképzési törvény tervezete 
ugyan több bért ígér a szektorban 
tanító pedagógusoknak, de a jogsza-
bály szerint automatikusan elveszítik 
közalkalmazotti státuszukat. A Peda-
gógusok Demokratikus Szakszerve-
zete (PDSZ) tiltakozik a tervezett lé-
pés ellen. 

A PDSZ módosító indítvánnyal fordult 
az összes parlamenti frakcióhoz és ok-
tatással foglalkozó képviselőkhöz annak 
érdekében, hogy a legnagyobb kárt, 
amellyel az új szakképzési törvényen 
keresztül először a szakképzésben dol-
gozókat sújtanák, enyhítsék. 

„A szakképzési törvényjavaslat elfo-
gadása esetén munkajogi szempontból 
egyértelműen a teljes kiszolgáltatottság 
és jogfosztottság állapotába juttatja az 
amúgy is túlterhelt (szak)oktatókat – ír-
ják közleményükben. – A több százezer 
közalkalmazottként foglalkoztatott je-
lenleg Magyarországon az egyetlen va-
lóban relatíve erős jogvédelemmel és 
garanciákkal rendelkező csoport. Ne le-
gyenek illúzióink, a szakképzési törvény 
módosítása e tekintetben csak az első 
lépés, ezért nem mindegy, hogy az iga-
zak álmát alusszák-e a közalkalmazot-
tak, vagy legalább a hangjukat hallatják.”

Forrás: www.pdsz.hu

Kikerül 30 ezer tanár a 
közalkalmazotti jogviszonyból


