
Számolatlanul osztja a pénzt a kormány, 
nyugdíjprémiumra kétszáz milliárdot 
fognak kifizetni, 600 milliárd forint idén 
befizetett adót kapnak jövőre vissza a 
gyermekes családok, de a nyugdíjasok is 
megkapják februárban a 13. havi nyugdí-
jat, félhavi alapbérüket a fegyveres dol-
gozók, felemelték a minimálbért.

Bod Péter Ákos közgazdász, a Ma-
gyar Nemzeti Bank korábbi elnöke sze-
rint ezek olyan kiadások, amelyek több 
évre is áthúzódnak, ezért, ha finanszírozni 
akarják, akkor jön a külső eladósodás. – 
Ezt már láttuk egyébként a ’70-es évek-
ben – fogalmazott a közgazdász. Erről az 
idősebbeknek van emlékük, a fiataloknak 
nem annyira. De úgy látszik, a kormány-
nak csak az a fontos, hogy mostantól jövő 
áprilisig kitartson a jó hangulat. Bod Péter 
Ákos szerint volt egy mítosz erről a kor-
mányról, hogy „legalább a költségvetést 
rendben tartották”, nos, ma már ez egyál-
talán nem igaz. 
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Pártoktól független hetilap

Hitelből osztogat Orbán Viktor

A választás közeledtével szinte mindenkinek pénzt ígér a miniszterelnök, 
legyen szó tanárokról, rendőrökről, nyugdíjasokról, fiatalokról, gyereket 
nevelő családokról. Pénzt kapni persze nagyon jó, ám ha ezt kölcsönből 
teszik, mint most, akkor azt majd vissza is kell fizetniük valakiknek. Azok 
pedig mi leszünk, valamennyien.  
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Az első fordulóban 253 indu-
ló közül a 106 egyéni válasz-
tókerületben dőlt el, hogy 
kik lesznek az egyesült el-
lenzék leendő jelöltjei.

A miniszterelnök-jelölti 
előválasztást Dobrev Klára 
nyerte 214 319 szavazattal 
(34,76%), utána a sorrend: 
Karácsony Gergely: 168 396 
szavazat (27,31%), Márki-
Zay Péter: 125 944 szavazat 
(20,43%), Jakab Péter: 86 909 szavazat 
(14,1%), Fekete-Győr András: 20 944 sza-
vazat (3,4%).

Ha azt nézzük, melyik párt jelöltjei kap-
tak legnagyobb arányban támogatást a 

106 választókerületben, akkor 
azt látjuk, hogy első helyen 
a Demokratikus Koalíció (32 
képviselő) áll, aztán a Jobbik 
(29), az MSZP (18), a Momen-
tum (15), végül a Párbeszéd 
(7) és az LMP (5) következik.

Tizenegy választókerü-
letben csak egy jelölt volt a 
szavazólapon.

A 106 most megválasz-
tott jelölt 20,75 százaléka nő, 

azaz több mint minden ötödik. A magyar 
parlamentben alig 13 százalék a nők ará-
nya, a Fidesz–KDNP-frakcióban pedig 
még ennél is alacsonyabb, mindösz-
sze 10 százalék.

Október 10. és 16. között lesz  
az ellenzéki előválasztás második 
fordulója

A második fordulóban már csak azok a miniszterelnök-jelöltek verse-
nyezhetnek, akik az első három helyen végeztek. Most úgy fest a helyzet, 
hogy a DK-s Dobrev Klára és az MSZP, Párbeszéd és LMP által támogatott 
Karácsony Gergely mérkőzik meg egymással, mert a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom színeiben induló Márki-Zay Péter valószínűleg visz-
szalép Karácsony javára. De ez még nem dőlt el.

Forrás: www.telex.hu

A központi költségvetés 
adóssága

Forrás: Államadósság Kezelő Központ
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Aggódnak a nyugdíjasok szervezetei 
is, például az Országos Nyugdíjas Parla-
ment levélben fordult a miniszterelnök-
höz, amelyben többek között ezt írják: 

„Felelős állampolgárokként szüksé-
gesnek látjuk tudatosítani, hogy most 
nem az ország pénzét költik ránk. A fel-
vett óriási hitelből indul az adakozás, ami 
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Drágul a jogosítvány megszerzése is

Egyre többe kerül jogosít-
ványhoz jutni Magyaror-
szágon, egy átlagos tanfo-
lyamár már 230 ezer felett 
jár. Az elszálló üzemanyag-
árak és az egyéb kiadások,  
a koronavírus-járvány ha-
tásai szép lassan begyű-
rűztek a tanfolyamok díjszabásába. Az 
autósiskolák még további áremelések-
re is számítanak, az inflációt és a bü-

rokratikus terheket hibáz-
tatják. Idén augusztusra 
újra több mint tíz százalék-
kal drágult a jogosítvány 
megszerzésének átlagos 
tanfolyami ára. Egy veze-
tési óra ára 5 és 10 ezer fo-
rint között mozog jelenleg. 

Négy éve még csak 166 ezer forint volt 
egy tanfolyam átlagos ára.

Forrás: www.szabadeuropa.hu
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A szeptember 30-i határidőre nem sike-
rült megállapodnia a magyar kormány-
nak és az Európai Bizottságnak a magyar 
nemzeti helyreállítási tervről. Eredetileg 
2511 milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást és mintegy 3800 milliárd fo-
rintnyi hitelt kértünk, de az utóbbi, igen 
kedvezményes kölcsönről az utolsó pil-
lanatban lemondott Orbán.  

A Bizottság csak arra vár, hogy meg-
felelő garanciát kapjon a magyar kor-
mánytól arra, hogy az uniós források fel-
használása hatékony és átlátható lesz. 
A magyar kormány állításaival szemben 
ebben az eljárásban semmilyen szere-
pet nem játszik a melegeket a pedofi-
lokkal összemosó jogszabály.

Forrás: www.hvg.hu

Nem jön a pénz az Unióból 

Még mindig nem sikerült megegyeznie a magyar kormánynak az Unióból 
érkező hatalmas, 2511 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásról, 
mert az EU-ban nem látják biztosítottnak, hogy a pénzt hasznosan és átlát-
hatóan használják fel, magyarul nem lopják el. 

veszélyes. Láttuk már – nem is olyan ré-
gen –, hogy hasonló helyzetből milyen 
válságok keletkeztek, és hogy emiatt is a 
nyugdíjas lett a bűnbak! Ne legyünk oko-
zói egy felelőtlen eladósodásnak.” 

Magyar György ügyvéd szerint régi 
hagyomány a Fideszben, hogy pár hó-
nappal a választások előtt elkezdenek 

krumplit osztani az időseknek. De most 
minden korábbinál jobban rettegnek a 
hatalom elvesztésétől, ezért nem öt kiló 
krumplit adnak a nyugdíjasoknak, hanem 
elképesztő összeget, több mint ezermilli-
árdot költenek szavazatvásárlásra. Senki 
nem tudja, hogy ennek mi lesz a követ-
kezménye. 

A különböző bolttípusokat nézve kiderül, 
hogy 2015 óra rengeteg ruhaüzlet szűnt 
meg, több mint 3600-zal csökkent a szá-
muk. Emellett több mint ezer használt-
ruha-üzlet, több száz virágos, pékség, 
hentes tűnt el a piacról. Jelentősen, több 
mint 10 ezer üzlettel csökkent a hivatalos 
adatokban egyéb iparcikkeket árusító 
boltok száma. 

Tavaly egy lakosra átlagosan 3200 fo-
rint forgalom jutott egy-egy napra, de az 
országon belül nagyon jelentősek a kü-
lönbségek.

A fővárosban az egy főre jutó kiske-
reskedelmi forgalom meghaladta a 3900 
forintot. Ezzel szemben Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében 2400 forint alatt 
maradt ez az összeg. 

Rengeteg bolt zárt be

Öt év alatt 18 ezer üzlet szűnt meg Magyarországon, így a múlt év végén 
már csak 116 ezer boltból állt a kiskerhálózat. A napi költésekben pedig te-
temes különbségek vannak az országon belül.
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A magyar kormány eredetileg nyolcezer 
lélegeztetőgép beszerzését célozta meg 
tavaly, de csak a Külügyminisztérium 
nagyjából dupla annyit, 16 ezret vett, más 
állami szereplők mellett.

A járvány előtt kétezer lélegeztetőgép 
volt az országban, de még ehhez sem 
volt elegendő szakszemélyzet. Nyilván-
való volt tehát, hogy teljesen hiába vesz-
nek újabb és újabb gépeket, ha nincs, aki 
kezelje azokat. 

Míg az állami kórházellátó nagy piaci 
szereplőktől vásárolt lélegeztetőgépeket, 
a Külügyminisztérium jórészt ismeretlen 

hátterű közvetítőcégektől, és jellemzően 
dupla-tripla áron.

Közülük is kilógott a Fourcardinal 
nevű vállalkozás által beszerzett ezer 
lélegeztetőgép, hiszen a cégbe „vélet-
lenül” épp aznap lépett be egy új tulaj-
donos holding, mielőtt befutott volna a 
külügy nagy megrendelése.

A cégnél a kiugróan sikeres év után, 
idén szeptember elsején döntöttek úgy a 
tulajdonosok, hogy miután a bevétel 90 
százalékát, 15,4 milliárd forintot kivettek 
osztalékként a cégből, jogutód nélkül 
megszüntetik a vállalkozást. Érdekes.

Eltüntetik a lélegeztetőgépeken 
meggazdagodó céget

Több mint 17 milliárdért adott el ezer kínai lélegeztetőgépet a magyar Kül-
ügyminisztériumnak tavaly a Fourcardinal Kft., ami kiugróan drága, egyben 
teljesen felesleges beszerzésnek bizonyult. A „nagy siker” után a céget 
most jogutód nélkül felszámolják.
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