Nyomtasd, másold, terjeszd!

Rengetegen halnak bele a munkába
a nyugdíjkorhatár előtt

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Közel 30 ezer a száma azoknak a magyar felnőtteknek, akik évente még a
nyugdíjkorhatár előtt meghalnak, közülük csak 23 ezren vannak, akik betöltötték 50. életévüket.
gyarországon az adatok szerint is leginkább
az egészségügy folyamatosan romló helyzete, körülményei, valamint szinte minden
munkakörben a rossz munkakörülmények, a
munkajogok hiánya és a túlzott kizsákmányolás járul hozzá.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Orbán Viktor apja és veje is bekerült
a száz leggazdagabb magyar
cégtulajdonos közé
A miniszterelnök családjából ketten is felkerültek a Forbes magazin 100as 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 Kőbányászati Kft.-vel.

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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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A nyugdíjkorhatár 2022-re 65 évre emelkedik.
A születéskor várható élettartam hazánkban
a nők esetében 79 év, míg a férfiaknál 72 év.
Az egészségben eltöltött évek azonban nagyjából ugyanannyinak számítanak a férfiak és
nők esetén is: előbbinél 60, utóbbinál 61 ez
a szám. Az idő előtt elhunytak
– közel 30 ezer ember – nyugdíjbefizetései általában bent
maradnak a társadalombiztosításban, nem örökölhetők.
További 13-14 ezer nyugdíjas a korhatár elérése után
öt éven belül ugyancsak elhalálozik. Miközben a várható
élettartam terén az EU-ban
sereghajtók vagyunk, a nyugdíjkorhatár mégis ugyanabban
az iramban növekszik, mint
máshol. Ráadásul a születéskor előrevetíthető korhoz Ma-
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A rokonságból Orbán Győző cégét a 88.
helyre rangsorolták, amely tavaly 4,6
milliárd forint árbevételéből közel 2 milliárd 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 menetelnie, 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 kerültek, mint a turai kastély vagy a pesti Adria-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 cikket 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
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Magyarországon és Közép- és Kelet-Európa nagy részén ennek a zöme a jó ös�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 árverezett el családtagjainak és partnereinek,
Orbán egyik gyerekkori barátjából pedig
az ország leggazdagabb embere lett.
Márpedig akié a föld, az milliós támogatásra jogosult az Európai Uniótól” – hangsúlyozza a lap.

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

Forrás: www.444.hu, www.hvg.hu

Magyarországon 2005 és 2017 között 2,8
százalékkal nőtt azoknak a középiskolás korú (14–18 éves) fiataloknak az aránya, akik nem járnak iskolába – derül ki
az OECD (Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet) által közzétett adatokból. 2017-ben a 14–18 évesek 12,2 százaléka 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 ellenzék együtt már erősebb,
mint a Fidesz
A Publicus Közvélemény-kutató Intézet felmérése szerint a pártok népszerűségi listáját az összes megkérdezett között változatlanul a Fidesz–KDNP
vezeti 29 százalékkal, de teljes összefogás esetén az ellenzékkel már többen szimpatizálnak, összesen 32 százalék.

Az OECD-országok körében az átlag
7,1 százalék, annak a 23 országnak a körében pedig, amelyek az EU-nak is tagjai, 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, Magyarország a hatodik helyen áll az EU-ban.
Forrás: www.eduline.hu

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával
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
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Kikerül 30 ezer tanár a
közalkalmazotti jogviszonyból

Forrás: www.hvg.hu

Az augusztusi adatokkal összehasonlítva a
kormánypártok 1 százalékot vesztettek, az ellenzéki pártok közt az MSZP–Párbeszéd szövetség változatlanul 7 százalékon áll, a DK au-

gusztushoz hasonlóan 8 százalékon, a Jobbik
egy százalékkal visszaesett, és jelenleg 6 százalékos a támogatottsága, míg az LMP tábora
a nyár végi adathoz hasonlóan 1 százalékos.
A Momentumot a felmérés szerint az augusztusi 7 százalék után már 8 százalék támogatja
a választókorú népesség körében.
A kutatás arra is kiterjedt, mennyire elégedett a lakosság azzal, ahogy az országban
mennek a dolgok: az összes megkérdezett 13
százaléka teljesen jónak tartja az eredményeket és irányokat, 34 százalék inkább elégedett, 29 százalék inkább nem, míg 23 százaléka az embereknek teljesen rossznak tartja,
ami Magyarországon mostanában történik.

Az új szakképzési törvény tervezete
ugyan több bért ígér a szektorban
tanító pedagógusoknak, de a jogszabály szerint automatikusan elveszítik
közalkalmazotti státuszukat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) tiltakozik a tervezett lépés ellen.
A PDSZ módosító indítvánnyal fordult
az összes parlamenti frakcióhoz és oktatással foglalkozó képviselőkhöz annak
érdekében, hogy a legnagyobb kárt,
amellyel az új szakképzési törvényen
keresztül először a szakképzésben dolgozókat sújtanák, enyhítsék.

„A szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén munkajogi szempontból
egyértelműen a teljes kiszolgáltatottság
és jogfosztottság állapotába juttatja az
amúgy is túlterhelt (szak)oktatókat – írják közleményükben. – A több százezer
közalkalmazottként foglalkoztatott jelenleg Magyarországon az egyetlen valóban relatíve erős jogvédelemmel és
garanciákkal rendelkező csoport. Ne legyenek illúzióink, a szakképzési törvény
módosítása e tekintetben csak az első
lépés, ezért nem mindegy, hogy az igazak álmát alusszák-e a közalkalmazottak, vagy legalább a hangjukat hallatják.”
Forrás: www.pdsz.hu
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