Már 376 ezren vannak munka nélkül,
közülük 176 ezren egy forintot sem kapnak
Az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 130 ezer fős a növekedés,
vagyis 2019. júniushoz képest az álláskeresők száma 51,6 százalékkal emelkedett. A jövedelem nélkül maradtak száma azonban ennél jelentősen több
lehet, hiszen nem mindenki regisztráltatja magát a munkaügyi hivataloknál.
Az álláskeresők havi számait vizsgálva az
elmúlt 10 évben jelentős csökkenő tendencia volt, amit a jelenleg zajló egészségügyi
és gazdasági vészhelyzet tört meg. Utoljára
2016-ban volt ennél magasabb a munkanélküliség.
Csak június hónapban összesen 57,8 ezer
álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az
illetékes járási/kerületi hivatalnál.
Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 138,2 ezres
létszáma az álláskeresőkön belül 36,7%-ot
jelentett június hónapban. Középfokú iskolai
végzettséggel 212,3 ezer fő (56,4%), felsőfokú
végzettséggel 25,8 ezer fő (6,9%) rendelkezett.
Júniusban 200 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 62,6 százaléka álláskeresési ellátásban, 37,4%-a pedig
szociális jellegű támogatásban részesült.

A nyilvántartott álláskeresők aránya a
gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva
8% felett volt. A legkevesebb munkanélküli
Budapesten van (3,4%), de viszonylag kedvező a helyzet Győr-Moson-Sopron, Pest,
Csongrád, Komárom-Esztergom, Vas és Fejér megyékben is.
Az álláskeresők 46,7 százaléka (közel
176 ezer fő) semmilyen pénzbeli támogatást
nem kapott június hónapban.
Hozzá kell tenni, hogy a fejlett országokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) 36 tagja közül
a magyar munkanélküli-támogatási rendszer
számít a legszűkmarkúbb. Álláskeresési járadék címszó alatt ugyanis a munkanélküliek mindössze 3 hónapig jogosultak korábbi
bérük 60 százalékára, de legfeljebb 160 ezer
forintra havonta.
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Mi történik az Indexnél?
Elbocsátották a legnagyobb internetes hírportál főszerkesztőjét a múlt
héten. Tiltakozásul a szerkesztőség szinte valamennyi tagja, több mint 80
ember felmondott, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az Index a jelenlegi formájában megszűnik. Úgy tudni, a távozó újságírók szeretnének egy új
portált létrehozni.

Forrás: www.portfolio.hu, www.merce.hu

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

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Az Index több mint két évtizede fogalom
az internetes világban. A legrégibb magyar hírportál, és egyúttal a legnézettebb
is. Százezrek tájékozódtak innen nap mint
nap vidéken és Budapesten egyaránt.
Nem véletlenül zavarta a Fidesz-kormányt, hogy egy ilyen hatalmas nézettségű hírportálra nincsen ráhatása. Ezért
a cég elfoglalása már évekkel ezelőtt
elindult.
Orbán Viktor egykori harcostársa,
majd ádáz ellensége, Simicska Lajos
alakította ki azt a szerkezetet, hogy a

szerkesztőség és a már
Fidesz-közeli tulajdonosok közé beiktatott egy
alapítványt, amely biztosítani volt hivatott az
Index függetlenségét.
Nyilván abszurd volt ez
a helyzet, hogy egy szerkesztőséget a
saját tulajdonosától kell védeni. Így sejteni lehetett, hogy ez a helyzet nem maradhat fenn örökké.
Önállóságuk védelmében az újságírók leszögezték, hogy csak addig tekintik függetlennek a lapot, amíg nem szólnak bele a szerkesztőség összetételébe,
vagyis ők mondhatják meg, kivel akarnak
együtt dolgozni.
Ezért nem érdekelte őket a mostani
ürügy, amivel eltávolították a főszerkesztőjüket, hanem úgy értelmezték, hogy
1

árulókat toborozni, az Index már soha
többé nem lesz az, ami volt. A távozók
által esetleg létrehozandó új hírportálnak
pedig a legjobb esetben is hosszú évekre
lesz szüksége, hogy megközelítse az Index nézettségét.

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra
kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor
küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Hétmilliárd a vadászati kiállítás
előkészítésére

A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) 1401
Budapest, Pf. 152. címére várják.

Vidékről hoztak a bértüntetőket

Igen, jól értette a címet, csak az előkészítésre megy el 7 milliárd forint! Ez
annyi pénz, hogy ebből a jelenleg munkanélküli-ellátásban nem részesülő 176 000 embernek személyenként 40 ezer forintos egyszeri segélyt
lehetne adni.
vény költségvetését a pénzügyminiszternek, az RTL Klub most megkereste
Semjént, hogy azóta közölt-e számokat,
de megkeresésükre nem válaszolt. A
kormány a hétmilliárdon felül létrehozott
egy céget is a rendezvény megszervezésére, félmilliárd forintos tőkével.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Hétmilliárd forintot különített el a kormány a 2021-es Nemzetközi Vadászati és
Természeti Kiállítás előkészítési feladataira. A rendezvény összköltsége a hvg.hu
szerint akár az 50 milliárd forintot is meghaladhatja. Mivel Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes februárban még azzal
viccelt, nem meri megmutatni a rendez-

Józsefvárosban mindenáron szeretné bebizonyítani a Fidesz, hogy elviselhetetlen a helyzet az ellenzéki polgármester vezetése alatt. Attól sem
riadtak vissza, hogy vidékről hozzanak tüntetőket, akik „elégedetlenek” a
helyi körülményekkel – amelyekről persze fogalmuk sincs valójában.

Forrás: www.24.hu

Tavaly tízből négy magyar nem
tudott nyaralni

Az eseményről a kormánypárti bulvárlap, a
Ripost így számolt be: „Elegük lett a józsefvárosiaknak Pikó András ámokfutásából,
ezért egy jókora tömeg gyűlt össze szomba-

A 16 éven felüli magyar lakosság 41,5 százaléka anyagi okokból kénytelen
volt lemondani az egyhetes nyaralásról 2019-ben. Ez messze rosszabb az
európai uniós átlagnál, ami 29 százalék.
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Romániában és Horvátországban. Vagyis
ebben sem vagyunk Kelet-Európa éllovasai, hiszen Szlovákia, Lengyelország,
Bulgária és főleg Csehország messze
megelőz minket.

Duplázzák meg a családi pótlékot!
Forrás: www.qubit.hu

Az EU statisztikai hivatala által minden
évben közzétett részletes adatok alapján
az egyes országok között jelentős eltérések vannak. A 27 tagállam közül csak
5 országban rosszabb a helyzet, köztük

ton a polgármesteri hivatal előtt.” A hazugság azonban azonnal lelepleződött, ugyanis
az egyik tüntető élő videóban jelentkezett
be a Facebookon, amiben elmondta, hogy
250-en érkeztek Szolnokról. De jöttek Jászkisérről és Monorról is.
Balogh István Lajos józsefvárosi képviselő szerint elszomorító és nehezen érthető
azoknak a politikai erőknek a felelőtlensége, amelyeknek vidékről kell buszoztatnia
embereket a fővárosba, hogy a propagandamédiájukban majd bemutathassák „elégedetlenségüket” egy olyan kerülettel,
amelynek nem is lakói.

Civilek gyűjtenek aláírásokat, hogy kiköveteljék
a kormánytól, emeljék a családi pótlékot. Ez az
összeg ugyanis 2008 óta nem emelkedett!
A járványhelyzet rengeteg embernek okozott
jövedelemkiesést, ami sürgőssé teszi a családi
pótlék összegének megduplázását, hiszen pél-

dául a digitális távoktatásra való átállással és az
otthoni munkavégzés elterjedésével a családok
gyermekekkel kapcsolatos költségei is jelentősen megnövekedtek.
A követelést itt lehet aláírni:
https://terjed.ahang.hu/campaigns/duplacsaladi-potlek.
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Forrás: www.444.hu

innentől kezdve már bizonytalan kimenetelű minden. Ezért szinte valamennyien a
távozás mellett döntöttek.
A magyar demokrácia újabb nagy
vesztesége, hogy az Index megsemmisül. Bár a régiek helyére megpróbálnak

