Nyomtasd, másold, terjeszd!

A gonosz Unió megint
pénzt akar adni nekünk

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A hitel és a pénzügyi spekulánsok ellen szónokló miniszterelnökünk is gyorsan jóváhagyta, hogy az Európai Unió kedvező hitelt adjon a tagállamoknak.
Ebből a pénzből főleg a munkahelyek megmentését lehetne finanszírozni
Magyarországon is.

Bruttó 161 ezer forintért várja az önkénteseket a honvédség
Százezerszám veszítették el a munkahelyüket emberek, a kormány az egyik lehetséges csodafegyverként a hadsereget ajánlja 3000 embernek, havi
bruttó 161 ezer forintért.
A Magyar Honvédség speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével akarja segíteni a koronavírus-járvány idején a munkahely-

teremtést. Az első képzések július 1-jén indulnak.
A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatnál nem kötnek szerződést, de a képzés végén a
katonai életre vonatkozó esküt aláírják, a hatodik
hónap befejeztével pedig „kiképzett hadköteles
tartalékos katonává” válnak.
Forrás: mti.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 nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Ki rendelte el a kórházak
kiürítését?
A járvány elleni védekezés legnagyobb vitát kiváltó és legkártékonyabb intézkedése a kórházak kiürítése volt. Kásler Miklós, a területért felelős miniszter elhárítja magától a felelősséget, és az orvosokra mutogat. Eközben
kiderült, hogy a frontvonalban dolgozó nővérek kevesebb pénzt kaptak,
mint eddig, Pintér Sándor belügyminisztert pedig az egészségügy titokzatos átalakításával bízták meg.
Kezdjük egy idézettel, amely prof. dr.
Kásler Miklós miniszter aláírásával született április 15-én: „… elrendelem, hogy az
egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézményekben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes
ágykapacitás minimum 60%-át
COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmassá szükséges
tenni 2020. április 15-ig.”
Ehhez képest volt döbbenetes, hogy alig egy hónap múlva
a Demokrata című hetilapnak
már ezt nyilatkozta a miniszter:
„Itt megint óriási és szándékos csúsztatás történt, hiszen
arról cikkezett és beszélt az ellenzék, hogy ágyakat ki kellett
üríteni. Ilyen utasítás soha nem

hangzott el. A kezelés és az intenzív ellátás bővítésének a feltételeit kellett biztosítaniuk. Az viszont, hogy kit küld haza és
kit nem az orvos, kizárólag a saját szakmai és emberi felelőssége, akár van járvány, akár nincs.”

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

a tagállamok számára, hogy uniós pénzügyi
támogatást igényeljenek az olyan állami közkiadások hirtelen és jelentős megemelkedésének finanszírozásához, amelyek 2020. február 1. óta a válság okán bevezetett nemzeti
intézkedések nyomán merültek fel. Ilyenek
például a csökkentett munkaidős rendszerek
és az ahhoz hasonló – többek között az önálló
vállalkozóknak biztosított – intézkedések, illetve bizonyos, főként a munkahelyeket érintő
egészségügyi rendelkezések.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.portfolio.hu

A magyar kormány megadta a Brüsszel által kért állami garanciát, így ha a többi uniós
tagállam is így tesz, akkor folyósítható lesz
Magyarország számára is uniós kölcsön a koronavírus-járvány miatt hirtelen megemelkedett közkiadások finanszírozására.
Az Európai Unió Tanácsa még május
19-én rendeletet fogadott el, amelynek keretében akár 100 milliárd euró összegű kölcsön folyósítható a tagállamoknak kedvező
feltételek mellett. Az eszköz lehetővé teszi
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Vagyis Kásler miniszter úr, ahogyan
mondani szokás, ott sem volt, az orvosok
a hibásak, akik hazaküldték a súlyos állapotban lévő betegeket.
Nem véletlen a felelősségáthárítás,
hiszen még nem tudjuk a pontos számokat, de rengeteg hiteles hír jelent meg arról, hogy milyen tragikus helyzetbe került
a kórházból kidobott betegek egy része.
De nem csak ez borzolja az egészségügyi dolgozók idegeit. „Kővé dermedtem,
amikor megláttam az áprilisi fizetésemet”

– nyilatkozta a Szent János Kórház egyik
ápolója. Több mint 200 óra munkáért alig
több mint 100 ezer forintot kapott, pedig
az intézmény Covid-osztályán teljesített
szolgálatot áprilisban. De nemcsak ő járt
ilyen rosszul. Kollégáihoz hasonlóan számított az ígért 180 százalékos bérre, amit
mindeddig nem kaptak meg. Az áprilisi
munkáért járó ápolói fizetések az osztályon nettó 109 és 150 ezer forint között
mozogtak.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Áprilisban 428 ezer főre nőtt
a munkakeresők és munkanélküliek
száma
A járványügyi vészhelyzet kihirdetése után egy hónappal, áprilisban mintegy 428 ezer főre nőtt a „potenciális munkaerő-tartalék” – olvasható ki
a Központi Statisztikai Hivatal frissen közzétett adataiból. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy rengeteg embert bocsátottak el a koronavírus okozta
megszorítások miatt.
A Statisztikai Hivatal szerint azoknak az embereknek a száma növekedett jelentősen, akik a
„személyes kapcsolat korlátozása miatt nem
tudtak aktívan munkát keresni”, tehát a járványügyi korlátozások, a közösségi távolságtartás akadályozta meg őket.
A potenciális munkaerő-tartalék kategóriájába sorolják mindazokat, akiket a köznyelvben egyszerűen csak munkanélkülinek
hívunk: nem csak a „hivatalos munkanélküliek”, hanem azok is, akik inaktívak, tehát szeretnének dolgozni, de nem tudnak munkába
állni két héten belül. A KSH munkanélküliségi-adatai lakossági kérdőíves kutatásból származnak.
Az adatokból az is kiderül, hogy a magyarországi háztartások külföldön dolgozó

tagjai közül a legtöbben azok tértek haza április hónapban, akik a szálláshely-szolgáltatás,
a vendéglátás, a szállítás, a raktározás és az
építőipar területén dolgoztak. Vagyis rengeteg, külföldön vendégmunkásként dolgozó
magyar veszthette el állását.
A távmunkában vagy otthonról, azaz
home office-ban dolgozók száma is megnőtt:
2020 áprilisában 16,7 százalék volt az arányuk,
ami a tavalyi év adatainak a tízszerese.
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Intézetének kutatói egyébként előző héten Google-keresésekből próbálták rekonstruálni a munkakeresők számát:
az akkor tippelt több mint 400 000 fővel nem
lőttek nagyon mellé.
Forrás: www.merce.hu

Az álláskeresők fele nem kapott pénzt
A kormány által hivatalosan elismert 330 ezer álláskeresőből mindössze
85 ezer kapott álláskeresési járadékot (korábban és a köznyelvben ma is:
munkanélküli-segély). Az álláskeresők közel fele (46 százalék) semmilyen
pénzbeli támogatást nem kapott.
Összesen 178,4 ezer álláskereső volt jogosult
pénzbeli ellátásra, közel 40 százalékuk csak
csekély összegű szociális jellegű támogatást
kapott.
Az álláskeresési járadék egy főre eső átlagos összege 107 ezer forintra jött ki országosan áprilisban – ez kevesebb, mint a fele a
nettó átlagkeresetnek.

A kormány nem kívánja semmilyen módon sem megerősíteni a munkanélküli-ellátásokat, maga a miniszterelnök jelentette ki,
hogy az állásukat elvesztettek számára adott
a három hónapos álláskeresési járadék, annak
lejártára pedig mindenki fog állást találni (ha
mást nem, közmunkát).
Forrás: www.hvg.hu

Bárkinél lekapcsolhatja
az internetet az állam
Július 1-től kétszer kilencven napra a titkosszolgálatok saját hatáskörben
elrendelhetik egyes online szolgáltatások felfüggesztését.
Veszélyes irányba növeli a titkosszolgálatok
hatáskörét az a törvénymódosítás, amit kedden fogadott el az Országgyűlés. A
Semjén Zsolt nevén benyújtott
jogszabály a nemzetbiztonsági törvényt és az elektronikus információ biztonságáról szóló törvényt
is több ponton kiegészíti a
kiberbiztonság erősítése jegyében. A jogszabály kimondja,
hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat saját hatáskörben
elrendelheti
az „ideiglenes hozzáférhetetlenné” tételét annak az
„elektronikus hírközlő há-

lózat útján továbbított” adatnak vagy szolgáltatásnak, amely a „magyar kibertér biztonságára fenyegetést jelent” vagy „amely
honvédelmi vagy szövetségi érdeket sért vagy veszélyeztet”. Az
„ideiglenes hozzáférhetetlenné
tétel” időtartama akár 90 nap is
lehet, amit a két említett titkosszolgálati szervezet még egyszer ugyanekkora időtartamra
meghosszabbíthat. Az intézkedés
praktikusan azt jelenti, hogy valamely online tartalmat, szolgáltatást
elérhetetlenné tesznek, vagyis
szervereket kapcsolhatnak le,
online szolgáltatók működését függeszthetik fel.
Forrás: www.nepszava.hu
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