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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Hogy mindenkinek világos legyen, ez a 
hatalmas összeg két-három budapesti 
kerület vagy tíz-tizenöt kisebb város éves 
költségvetése. Ennyi pénzből több mint 
12 ezer vadonatúj Ford Mondeót (6,8 mil-
lió forintos listaárral számolva), 8630 da-
rab Volkswagen Passatot (9,5 millió) vagy 
akár 1673 darab Audi A8-as luxusautót 
(darabja 49 millió) lehetne beszerezni. 

Mindez azonban csak találgatás, hi-
szen a kormány titkolja, hogy pontosan 
kiknek vásárolja az új autókat és hogy 
hány gépjárműről lehet szó.

Egy ellenzéki parlamenti képvise-
lő korábban a Pénzügyminisztérium-
nál érdeklődött a részletekről, amire 
a következő választ kapta: „A kormány 
célja, hogy a rendelkezésre álló esz-

közpark a mai kor elvárá-
sainak megfeleljen, a köz-
ügyek ellátását a lehető 
legnagyobb hatékonyság-
gal tá mogassa. A megjelent 
gépjárműbeszerzési felhí-
vás eredményeként több 
mint 1000 intézmény való-
síthat meg saját beszerzé-
seket. Így lehetőség nyílik az 
elöregedett gépjárműpark 

Eszelős mennyiségű pénzt költ 
autóvásárlásra a kormány 

Magyarország történetének legdrágább autóbeszerzésére készül az Or-
bán-kormány: több mint 82 milliárd forintot költenek új gépkocsik vásár-
lására – derül ki a legfrissebb uniós közbeszerzési értesítőből. Szokás 
szerint titkolják, hogy pontosan kik kapnak majd új autókat. Addig is le-
het találgatni.

Hány autót lehetne venni 82 milliárd forintból? 

Ford Mondeót 
(6,8 millió forintos 
listaárral számolva)

12 059 8 630 1 673
Volkswagen Passatot 
(9,5 millió) 

Audi A8-ast 
(49 millió) 

DARAB DARAB DARAB

A költségvetési gazdálkodás velejárója, 
hogy az évi 18-20 ezer milliárd forintos ki-
adási főösszegből pár százmilliárd meg-
marad. Ezeket a maradványpénzeket a 
kormány előszeretettel költi olyan célok-
ra, amelyek nem szerepelnek a költség-
vetési törvényben.

A legtöbb pénz – 139 milliárd forint - 
gazdaságfejlesztésre ment az idén, ezek 
közül is messze kiemelkedik a debrece-
ni BMW gyár előkészítésére megítélt 33 
milliárd forint. 

Kormányzati látványberuházásokra 
19 milliárdot költöttek, közel annyit, mint 
a bürokrácia működtetésére vagy épp a 
rendőrség plusztámogatására. A látvány-
beruházások 19 milliárdjából egymilliárd 

kivételével mindegyik a Budai Várba ván-
dorolt.

Jutott 24 milliárd forint a Corvinus 
Egyetem alapítványának feltőkésítésé-
re, illetve további 1,5 milliárd forintot ka-
pott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
fejlesztésekre. Így a maradványokból a 
közoktatás alig hárommilliárd forinttal 
részesedett. De még ez is nagyon szép 
eredmény az egészségügy egymilliárd 
forintos részesedéséhez képest. Két ala-
pítványnak sikerült messze megelőznie 
az egészségügyet, 5-5 milliárddal lett 
gazdagabb a Batthyány Lajos Alapítvány 
és a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Alapítvány 
(amelynek főigazgatója Schmidt Mária). 

Tizennyolcszor annyi extra pénz 
jutott a Várba költözésre, mint az 
egészségügyre

Úgy költött el 304 milliárd forintot a költségvetési maradványokból az 
idén a kormány, hogy abból az egészségügynek és a közoktatásnak alig 
4 milliárd jutott.

Forrás: www.nepszava.hu
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A magyarok fele sem külföldön, sem bel-
földön nem engedhet meg magának egy 
egyhetes nyaralást – derül ki az Eurostat 
legfrissebb adataiból. 

Míg Svédországban a lakosság mindössze 
9,7 százaléka nem tudott elutazni egy hét-
napos nyaralásra, Magyarországon ez az 
arány 43 százalék. Ráadásul az Európai Uni-
óban mindössze öt olyan ország van, ahol 
nálunk is rosszabb a helyzet.

Egy másik felmérés azt is kimutatta, 
hogy nagyjából 3,7 millió magyar sohasem 
nyaral. A 60 év felettieknek a 70, a 45–59 
éves korosztálynak pedig a 37 százaléka 
nyaral a négy fal között. Félreértés ne essék 
azonban, a legtöbben a pénz hiánya miatt 
kénytelenek otthon maradni.

Ha egyáltalán eljutnak valahova, a ma-
gyarok leginkább belföldön nyaralnak, kül-
földön mindössze a lakosság 12 százaléka 
tölti a pihenését.

Csak minden második magyarnak van pénze nyaralásra

Gyorsuló ütemben fogy a népességlecserélésére, amellyel jelentős üzem-
anyag-megtakarítás érhető el.”

Ha a 82 milliárd forint közpénzből 
megfelelő számú mentő- és tűzoltóautót 
vesznek, akkor azt mondom: éppen ideje! 

Ha viszont tízezer új közép- és felső ka-
tegóriás személygépkocsira, terepjáróra 
akarnak ennyi pénzt elkölteni, az elfo-
gadhatatlan – írta válaszában a képviselő.

Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Ömlik a pénz a fociba, még sincs 
eredmény 

A közpénz nem rúg gólt – derült ki az Európa Liga selejtezőin, ahol három-
ból három magyar csapat már most kiesett. A BL-selejtezőben a Ferencvá-
ros még tartja magát.

Totális katasztrófa – így lehetne jellemezni 
legrövidebben a magyar csapatok telje-
sítményét az Európa Liga selejtezőjében. 
Csak azért nem mondhatjuk, hogy a ma-
gyar futball sikerélmény nélkül zárta ezt 
a nyarat, mert a napokban kiesett három 
csapat legalább a második selejtezőkörig 
eljutott, a Ferencváros pedig bent van a 
Bajnokok Ligája harmadik selejtezőfordu-
lójában. (A BL-ben és az EL-ben is négy se-
lejtezőkörön kell túljutni a csoportkörhöz.)

Kevés dolog van pedig ebben az or-
szágban, amire szinte korlátlanul van pénz, 

de a foci pont ilyen. A tervek ehhez mél-
tóan nagyra törők, de a nagy ígérgetések 
után a nemzetközi meccseken mindig 
szembejött a valóság.

Az UEFA (az Európai Labdarúgó Szö-
vetség) elkészített egy ranglistát, amelyet 
az elmúlt 5 év eredményei alapján állí-
tottak össze. Ezen 450 csapat szerepel, 
ennyien jutottak el 2014 óta legalább egy 
előselejtezőig. Ezen a listán a Fehérvár a 
131., a Ferencváros 292., a Debrecen 324., a 
Kispest 331. helyen áll.

Forrás: www.hvg.hu 

Nőtt a természetes fogyás mértéke 2019 első öt hónapjában, miután 2,1 száza-
lékkal kevesebb gyermek született, és 0,5 százalékkal többen haltak meg a múlt 
év azonos időszakához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Az év első öt hónapjában 34 823 gyermek 
született, 745-tel kevesebb, mint tavaly 
ilyenkor. Január–márciusban átlagosan 
4,2 százalékkal alacsonyabb, áprilisban 2,7 
százalékkal magasabb, májusban azonos 
számú volt az élve születések száma 2018 
azonos hónapjaihoz képest. 2019. január–
májusban 57 799-en haltak meg, 267-tel 
többen, mint az előző év azonos időszaká-
ban. Idén januárban 20, februárban 2,7 szá-
zalékkal többen, márciusban viszont 14, áp-
rilisban és májusban pedig 2,4 százalékkal 
kevesebben hunytak el, mint egy évvel ko-
rábban. Mivel a születések száma csökkent, 
a halálozások száma pedig emelkedett, a 
természetes fogyás mértéke 4,6 százalék-
kal volt több, mint egy évvel korábban.

Forrás: nepszava.hu, grafikon: 444.hu

Forrás: nepszava.hu, hvg.hu

Nem vizsgálják felül a rokkantak helyzetét

Hiába állapította meg az Alkotmánybíróság (AB) tavaly novemberben, hogy a 
kormány 2012-ben jogellenesen vette el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak je-
lentős részét, a kabinet még semmit nem tett az érintettek érdekében.

Egy új szabályozással megszűnt az addig 
ismert rokkantsági nyugdíj, helyette a rok-
kantsági ellátást vezették be, ahhoz viszont, 
hogy ezt megkaphassák az érintettek, egy 
újabb felülvizsgálaton kellett átesniük. Azok, 
akiknél „állapotjavulás” történt, kevesebb 
pénzt kaptak az új rendszerben – csakhogy 
az állapotjavulás pontos fogalmát a vonat-
kozó kormányrendelet nem határozta meg, 

arról bürokratikus módon döntöttek, nem 
vették figyelembe az egyéni élethelyzete-
ket sem.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége szerint minél hama-
rabb felül kellene vizsgálni a törvényt, ami 
miatt több tízezer egykori rokkantnyugdíjas 
került hátrányos helyzetbe. Ehhez parla-
menti képviselők segítségét is kérték. Fo
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