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Jól hozott a lélegeztetőgép-üzlet a
kormányközeli cégeknek
A Fourcardinal Kft. egyike annak a 22 cégnek, melyek összesen 300 milliárd forintért
szerezték be azt a 16 ezer lélegeztetőgépet
a magyar államnak, melynek legnagyobb
része (10-12 ezer darab) azóta is raktárakban áll (tárolásuk 2020-ban 90 millió forintba került). A korábban főként mással
foglalkozó cég – melynek a tulajdonosai
sok szálon kötődnek Orbán Viktorhoz és
Szijjártó Péterhez − 17 milliárd forintért
szerzett be 1000 lélegeztetőgépet. Bár
máshonnan is volt bevételük, de ez a tétel nagyban hozzájárult, hogy a cég tavalyi
árbevétele 216-szor, megtermelt haszna
pedig 513-szor magasabb lett annál, mint
a járványt megelőző évben volt. A kifizetett
osztalékból közel 14 milliárd forint egyetlen magánszemélyhez került.
A Szputnyikból az ígértnek a tizedét
sem tudja szállítani Oroszország
Hatalmas elmaradások tapasztalhatók az
orosz vakcinák szállításában világszerte.

Moszkva csak az EU-nak százmillió adag
oltóanyagot ígért. Magyarország eddig
kétmillió adag Szputnyikot kapott, amit el
is oltottak. A Szputnyik uniós engedélyeztetésére a hiányzó adatok miatt legkorábban szeptemberre lehet számítani.
Hivatalos beadványban küzdenek az
újraoltásért azok, akiknél nem termelődött antitest a kínai vakcina után
Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának
is írtak, levélükhöz pedig több mint 170 laboreredményt is csatoltak, a „Sinopharm
vakcinával oltottak negatív laboratóriumi
eredményekkel” Facebook-csoport tagjai.
A csoport célja, hogy vizsgálatot, szükség
esetén pedig újraoltást érjen el azoknak,
akiknél mindkét adag kínai vakcina után
az ellenanyag-vizsgálaton kevés vagy semennyi antitest meglétét nem mutatták
ki. A Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) válasza szerint jelenleg nincsen lehetőség harmadik oltás beadására sem
ugyanabból, sem másik vakcinából.
Forrás: www.hvg.hu
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Anyagilag is megszenvedte
az ország a járványt
A magyarok negyedének anyagi helyzete érezhetően rosszabbra fordult
a covid alatt, 12 százalékuk baráti, családi vagy banki kölcsönre szorult –
derült ki a Publicus közvélemény-kutató cég felméréséből.
ményei összességében még jobb helyzetet is mutatnak, mint például a Policy
Solutions és a Friedrich Ebert Stiftung
néhány héttel korábban végzett közös
kutatása: e szerint tízből négy magyar
– főként az alacsonyabb
iskolai végzettséggel renMi okozza a pénzügyi helyzetének romlását?
delkező, egyébként is nehezebben élők köre – úgy
Magasabbak lettek az árak,
65%
főként az élelmiszereké
érzi, hogy az utóbbi egy
évben romlott a háztartáMunkahelye nem működik,
17%
kevesebb ﬁzetést kap vagy
sa anyagi helyzete.
nem kap ﬁzetést
A Publicus felméré16%
Betegség
se szerint a kormánypárti
91%
szavazók kevésbé érzéValamelyik családtagja
15%
elvesztette a munkáját
kelnek anyagi romlást, az
ellenzéki összefogás pártElvesztette a munkáját
8%
jainak szavazótáborában
Otthon kellett maradnia a
viszont 50 százalék fölötti
5%
gyerekkel, ezért kevesebbet
dolgozik vagy nem dolgozik
a rosszabbul élők aránya.
3%
A legkisebb változásról
Egyéb
a nyugdíjasok számol-

A koronavírus magyarországi megjelenése óta a megkérdezettek negyede
kevesebb pénzből kénytelen megélni, 8
százaléknak pedig sokkal kisebb lett a
bevétele. Ezzel együtt a Publicus ered-
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hez, 8 százalék elvesztette a munkáját,
15 százaléknak pedig valamelyik családtagja lett munkanélküli. A vírus vagy más
okozta betegség miatt 16 százaléknak
csökkentek a bevételei, és 5 százalékra
tehető azok aránya, akik azért kerestek
kevesebbet az utóbbi hónapokban, mert
a gyerekükkel otthon kellett maradniuk
az iskolai, óvodai és bölcsődei szünetek
ideje alatt.
A romló anyagi helyzet miatt ugyanakkor mindössze az érintettek 12 százaléka kért segítséget a tágabb családtól,
barátoktól vagy hitelintézettől.

Magyarország nélkül indul
az Európai Ügyészség
Az uniós ügyészség feladata leleplezni, ha valamelyik országban ellopják
a fejlesztésre szánt uniós pénzeket. Magyarország ezt a belügyeibe való
beavatkozásnak tekinti, ezért mi nem csatlakoztunk. A magyar indoklás
szerint a mi rendőrségünk és ügyészségünk jól végzi a dolgát, minden
csalást leleplez.
Hazánk nélkül kezdi meg működését az
Európai Ügyészség, mely elsősorban
az uniós forrásokhoz köthető ügyekkel,
korrupcióval, pénzmosással, csalással,
határokon átnyúló, áfával kapcsolatos
visszaéléseket fog vizsgálni. Közvetlenül a tagországok területén is folytathat
majd nyomozati cselekményeket, és

Forrás: www.nepszava.hu

A vidéki diákok lakhatásáért is
tüntettek a fővárosiak
Tíz-húszezren vettek részt a járvány utáni első budapesti tüntetésen, amelyet
a kínai Fudan Egyetem ellen és a magyar Diákváros megépítése mellett tartottak. A kormány máris meghátrálni látszik.

2

még a Fidesz híveinek sem tudta a kormány
hihetően elmagyarázni, miért jó ez nekünk.
Ráadásul a tervezett egyetemet éppen oda
tervezik, ahová tízezernyi olcsó diákszállás
épülne, hogy a fővárosban tanuló vidéki fiatalok olcsó lakhatáshoz jussanak. Mellesleg a
kínai egyetemen csak többmilliós tandíj fejében tanulhatnának magyarok.
A fővárosi és a 9. kerületi önkormányzat
négy kérdésből álló szavazást indított, amelyen a budapestiek mondhatnak véleményt
június 4. és 13. között a kínai egyetem tervéről.
A szombati tüntetést követően Gulyás
Gergely kancelláriaminiszter azt állította, hogy
még semmi nincsen eldöntve, és szabályos
népszavazás is tartható az ügyről, de csak a
2022-es választás után.

Forrás: www.hang.hu

Dagad a kormányzati vízfej
Jövőre a minisztériumokban dolgozók létszáma kis híján 12 ezer főre duzzad. 2010-ben ez a szám még csak 5700 volt, vagyis több mint megduplázódott a létszám.

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Nagyon nehezen tanulja meg a magyar társadalom, hogy Orbán Viktor kormánya azonnal visszavonul, ha valódi ellenállással találja
szembe magát. A kínai egyetem felépítése
magyar pénzből, tőlük felvett hitelből, annyira hátrányos lenne az ország számára, hogy

képviseli a vádhatóságot. Ezt a kockázatot Magyarország nem merte bevállalni.
A kormány szerint a magyar ügyészi szervezet tökéletesen ellátja az uniós pénzek
védelméhez szükséges feladatokat, így
sem most, sem a jövőben nem tervezi a
csatlakozást.

Nem jött össze a beígért bürokráciacsökkentés az Orbán-kormánynak. Sőt.
A 2022-es költségvetés benyújtott számai alapján 12 év alatt a kormányzati
felső vezetők száma duplázódást mutat.
Hasonló folyamat játszódik le a minisztériumokban is. A kormány szerint jövőre a
tárcáknál 11 979 fő dolgozhat. Ez még az
idei évhez képest is mintegy négy százalékos növekedés. A 11 évvel ezelőtti indulás adataihoz viszonyítva kétszeres.
2010-ben 106 miniszterrel, államtitkárral és helyettes államtitkárral alakult

meg a kormány. Jelenleg ugyane beosztásban már 198-an munkálkodnak az ország ügyeinek jobbításán. A miniszterek
száma időközben 10-ről 15-re nőtt.
Egy évtizede a Miniszterelnökségen 93-an dolgoztak, ma már több mint
nyolcszor annyian: a miniszterelnöki kormány- és kabinetiroda 780 főt számlál.
2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek. Ugyanezen a soron 2022-re már 1116 milliárd
forint szerepel.
3

Forrás: www.nepszava.hu

tak be, a leginkább a 45 év fölötti aktív
korosztály keresete csökkent a kutatás
szerint. A kérdésre, hogy „mi okozza a
pénzügyi helyzetének rosszabbra fordulását”, a válaszadók túlnyomó többsége
(65 százaléka) a magas inflációt nevezte
meg okként, különösen az élelmiszerárak
emelkedését érzi meg a lakosság pénztárcája. Minden egyéb ok arányaiban
eltörpül e magyarázat mögött, de emberi tragédiák tömegét rejtik a számok.
A megkérdezettek 17 százaléka felelte
azt, hogy a járvány kitörése óta nem működik a munkahelye, kevesebb fizetést
kap, vagy egyáltalán nem jut kereset-

