
A pénz akkor jár vissza, ha legalább 5,5 szá-
zalékos lesz a gazdasági növekedés. A csalá-
di adókedvezménnyel csökkentett személyi 
jövedelemadót kapják meg az érintettek. Az 
átlagbér adóterhéig mindenki jogosult, de 
legfeljebb évi 800 ezer forint járhat vissza. 
Nagyjából  540-580 milliárd forintot fognak 
szétosztani, és körülbelül másfél millió em-
bernek jut majd belőle.  

A leginkább rászoruló legszegényebb 
családok, a közmunkából, idénymunkákból, 

feketemunkából élők és a nyugdíjasok ter-
mészetesen kimaradnak a programból, és 
a gyereket nem nevelők sem kapnak vissza 
semmit. Még így is sokaknak jut – és nem saj-
náljuk tőlük. 

De van egy ennél fontosabb szempont. 
Készítettünk egy ábrát, hogy mindenki érzé-
kelhesse az arányokat. Az elmúlt hónapokban 
– talán a választási vereségre készülve – el-
képesztő összegeket menekített ki a kormány 
a lekötelezettjei által felügyelt különböző ma-

gánalapítványokba, 
amihez a Fidesz ter-
vei szerint már nem 
férhet hozzá egy új 
kormány. Ezek kö-
zül csak a Mathias 
Corvinus Collegium 
Alapítvány (MCC) 
501 milliárd forint-
nyi állami vagyon 
kapott.  
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Nekünk még csak ígérik, 
ők már meg is kapták

Lázban ég az ország: a miniszterelnök úr megígérte, hogy a gyermeket 
nevelők a jövő év elején visszakaphatják az idei teljes befizetett személyi 
jövedelemadójukat. Nyilván véletlen, hogy utána esedékes a választás.

Érvénytelenítik a védettségi  igazolványt  a 
második oltás hiányában. Annak a 137 ezer 
embernek, akik csak az első oltásukat kapták 
meg, és lejárt a határidejük, érvényteleníteni 
fogják a védettségi igazolványát.  
A kormány engedélyezte a 12–16 év közöt-
tiek koronavírus elleni oltását. Minden szü-
lő maga dönti el, beadatja-e gyermekének a 
vakcinát – jelentette be Orbán Viktor. Innentől 
lehet ezt a korosztályt is regisztrálni oltásra a 
vakcinainfo.gov.hu honlapon.
Ingyenes tesztelést és szükség esetén har-
madik oltást követel a főváros azoknak, 
akiket kínai vakcinával oltottak. Ingyenes 
teszteléssel állapítsák meg az érintetteknél 
az ellenanyagszintjét, és ha szükséges, a kí-
nai vakcinával oltottak kapjanak egy harmadik 
adagot akár más vakcinából – kéri a főváros. 
Müller Cecília országos tiszti főorvos is arról 
beszélt: könnyen lehet, hogy szükség lesz har-
madik oltásra, de a kutatások még zajlanak.

A külügy szerint 16 országba utazhatunk a 
magyar védettségi igazolvánnyal. Az aláb-
bi országok fogadják el kölcsönösen egymás 
védettségi igazolványait, a Magyarországon 
használt keleti vakcinák esetében is: Albánia, 
Bahrein, Ciprus, Csehország, Észak-Macedó-
nia, Grúzia, Horvátország, Marokkó, Moldova, 
Mongólia, Montenegró, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia, Törökország, Ukrajna.
Az előző hírhez egy pontosítás: Nem enge-
dik be az ukránok a Szputnyikkal oltottakat.  
Noha hivatalosan könnyebben juthatnak át a 
magyar állampolgárok az ukrán határon, elég 
csak a védettségi igazolványt felmutatni, ez 
a valóságban nem így van. Ugyanis azonnal 
visszafordítják azokat, akik orosz oltóanyaggal 
vannak beoltva. Sőt, egy úgynevezett Covid-
biztosítást is kötniük kell, ami 15 napig érvé-
nyes, és fejenként, átszámítva, 5000 forintba 
kerül. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Heti koronavírusjárvány-tájékoztató
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Bár a járvány gyakorlatilag eltűnt, még rengeteg olyan kérdés van, ami 
foglalkoztatja az embereket ezzel kapcsolatban. Ezekből gyűjtöttük össze 
a legfontosabbakat. 
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A miniszterelnök családja 17 milliárdot 
keresett 7 év alatt

A 2014-es választások óta eltelt években a 
miniszterelnök veje több mint hétmilliárd 
forinthoz jutott közbeszerzéseken taroló 
cégeivel, míg szülei és testvérei közel tíz-
milliárd forintot hoztak a családi kasszába.  

Az Orbán-cégek közül a legnagyobb a 
Dolomit Kft., amely a legdrágábban adja 
ugyan a követ, de „rejtélyes módon” mégis 
tőle veszik a legtöbbet. 

Forrás: www.erosito.hu www.g7.hu

Bárki hozzászólhat az ellenzéki 
kormányprogramhoz

Hónapok óta tartó egyeztetések nyomán elkészült az ellenzéki pártszövetség 
közös kormányprogramja. A Kozosalap.hu oldalra feltöltött vitaanyagot 

június 30-ig bárki véleményezheti, ezután véglegesítik a szöveget, amelyet 
az előválasztáson minden párt minden jelöltjének vállalnia és képviselnie kell 

majd az előválasztáson.

Habony Árpád, aki régóta titokzatos 
tanácsadója a miniszterelnöknek, 
május végén elindult egy olasz vitor-
lásversenyen. A versenyhajó becsült 
bérleti díja egy hétre 3,2 millió forint 
körül mozog. Itt fényképezték le őt 
egy 160 milliós karórával a csukló-
ján. A szponzorfotón ugyanis kivehe-
tő, hogy Habony egy Patek Philippe 
Nautilus típusú órával szállt tengerre.

Forrás: www.atlatszo.hu

Orbán tanácsadójának 
csak a karórája 160 milliós 
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Egyetlen év alatt 185 milliárd forinttal 
nőtt a Mészáros Lőrinc nevéhez köthető 
vagyon, közben Csányi Sándor OTP-vezér 
alig 110 milliárddal tudott gyarapodni, így 
át kellett adnia a leggazdagabbak listáján 
a vezető helyet a felcsúti vállalkozónak, 
volt gázszerelőnek – derült ki a 100 leg-

gazdagabbat listázó kiadványból. A listán 
van még például Tiborcz István, Orbán 
Viktor veje is, aki ingatlanbefektetései-
vel egy év alatt 3,2 milliárddal növelte a 
vagyonát, a 39 milliárd forint a 37. helyre 
volt elég.

Forrás: www.telex.hu 

„Mészáros Lőrinc” 
a leggazdagabb magyar

Immár minden létező listát ő vezet. Orbán barátjához még a válság idején is 
megállíthatatlanul dőlt a pénz.
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Orbán Viktor közölte, a bevándorlási ügy-
ben szeretné tovább keményíteni az ál-
láspontját: nemcsak az illegális migrációt 
kell elutasítani, hanem két évig semmi-
lyen migrációt ne engedjünk – javasolta. 
Hozzátéve, hogy nincs jó migráció, csak 
rossz migráció van.

Hát akkor nézzük meg ezt egy kicsit 
közelebbről. A migráns szó jelentése: „La-
kóhelyét megváltoztató személy; egy te-
rületről elvándorló, illetve más országba 
betelepülő ember.” Vagyis az a magyar 
fiatal, aki Londonba megy mosogatni, 
Bécsbe takarítani vagy Németországba 
informatikusnak, az bizony mind migráns. 
Ők is egy szegény országokból mennek 
egy gazdagabb országba, mert remélik, 
hogy ott jobb lesz az életük. 

Akik viszont háborús területekről jön-
nek, azok menekültek. Csak ezt a szót 
nem szereti a kormányunk, mert esetleg 
még együttéreznénk velük.

Mellesleg egyetlen menekült vagy 
a jobb élet reményében útra kelt ember 
sem akar nálunk maradni! Ők Európa 
gazdagabb részébe igyekeznek. Ez pedig 
valóban óriási gond, hiszen a fejlett Euró-
pa sem tud korlátlanul befogadni embe-
reket – nem is akar. Fokozatosan szigorít-
ják a betelepedés feltételeit. 

Jó tudni azt is, hogy Magyarországra 
migránsokat, nem is keveset, éppen Or-
bán Viktor hozott be a letelepedési köt-
vényekkel, pénzért adott nekik magyar 
állampolgárságot, hogy immár magyar-
ként mozoghassanak szabadon egész 
Európába. Összességében csaknem 
húszezer külföldi jutott magyarországi 
tartózkodási vagy letelepedési enge-
délyhez 2013 és 2017 között. Az Orbán-
kormány letelepedési kötvényprogram-
jában 59 ország 6543 kötvényt jegyző 
állampolgára és ezek 13,3 ezer család-
tagja jutott magyar papírokhoz. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Jön a választás, jönnek a migránsok

„Migránshadak dörömbölnek Európa minden útvonalán” – jelentette ki a 
miniszterelnök a napokban. Szerencsére bízhatunk abban, hogy a határa-
inkat „ostromlók” a választások után azonnal eltűnnek. Mindig így szokott 
lenni. 


