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Az állam jár jól az üzemanyagár 
emelkedésével

Az üzemanyagért fizetett pénz több mint felét kapja az állam. Minden liter 
most eladott benzin után 120 forint a jövedéki adó, 27 százalék az áfa, 
1 százalék pedig a Kőolaj Készletező Szövetségé. Vagyis a 388 forintos 
árból 228,6 forint kerül az államhoz.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   
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Bár az árnövekedés természetesen a vi-
lágpiaci folyamatok következménye, de 
azért, ha az állam akarná, tehetne vala-
mit ellene. Mondjuk, kicsit kevesebb be-
vételre tarthatna igényt.

A Mol az elmúlt hét közepén a 95-ös 
benzin literenkénti árát bruttó 7 forinttal, 
a gázolajét pedig 8 forinttal emelte, így a 
benzin 388, a gázolaj pedig 397 forintért 
kapható átlagosan. A 2012-es csúcs még 
messze van – akkor egy liter benzin 451, a 
gázolaj pedig 449 forintba került 
–, de a négyszáz forintos üzem-
anyagárhoz már nagyon közel 
járunk. Az autósok pedig dönt-
hetnek, hogy Donald Trumpot 
vagy a magyar kormányt szidják, 
amikor fizetnek a benzinért.

A magyar szabályozást úgy 
találták ki, hogy az állam egy-
szerűen nem tud rosszul járni.  

A képlet elvileg egyszerű: ha az olajár nő, 
a benzin adója csökken. Ám a részletsza-
bályokat úgy alkották meg, hogy ez az 
adócsökkenés csak speciális feltételek 
mellett valósulna meg, ilyenek azonban 
szinte soha nincsenek. Egy éve még 349 
forintért is lehetett egy liter benzint kap-
ni. Abból 217,7 forint került literenként az 
államhoz, vagyis azóta a 39 forintos drá-
gulásból 11 forint lett az államé, 28 pedig 
a kereskedőké, akiknek ebből kell kigaz-
dálkodniuk az olajár emelkedését.        

Ha elolvastad, add tovább!

Minden magyar embernek elemi érdeke, 
hogy a bíróságok szabadon, mindenféle 
befolyástól mentesen ítélkezhessenek. 
Ez az egyik alapja a demokráciának. 

Petícióban tiltakoznak az utóbbi idő-
ben a bíróságokat ért kormányzati táma-
dások miatt, és szólalnak fel a bírói füg-
getlenség védelmében neves jogászok. 
A tiltakozáshoz lapzártánkig már 250-en 
csatlakoztak. A kormánynak nem dolga, 
hogy konkrét bírói döntéseket kommen-

táljon – áll a petícióban. Még kevésbé, 
hogy minősítse a legfelsőbb bírói tes-
tület, a Kúria, választással kapcsolatos 
döntéseit. A bírák a hatályos jogszabá-
lyok alapján, illetve a saját belső meg-
győződésük szerint mondják ki ítéletei-
ket – szögezik le. Ebben őket senki nem 
befolyásolhatja.
Az online konzultáció elérhető 
a http://nyomtassteis.hu/cikkek-
forrasai/ oldalunkon.

Ennyit visz el az állam 
1 liter benzin árából
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összes állami bevétel: 57,9%

El a kezekkel a független 
bíróságoktól! 

Most ön is beleszólhat, hogy milyen legyen  
a következő évtizedekben az Európai Unió

Internetes felmérést indított az Eu-
rópai Bizottság, arról kérdezve a pol-
gárokat, hogy szerintük milyen irányt 
vegyen a jövőben az Európai Unió.
Itt az ideje, hogy az európaiak hallas-
sák hangjukat az őket érintő kérdé-

sekben – fogalmazott Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Az online konzultáció elérhető 
a http://nyomtassteis.hu/cikkek-
forrasai/ oldalunkon.

Fo
rrá

s: w
w

w
.n

a
p

i.h
u

Kocsis Máté parlamentbe kerülésével időközi polgármester-választást tartanak 
a Józsefvárosban július 8-án, ahol egy független, civilek által támogatott jelölt 
mögé sorakozik fel a teljes demokratikus ellenzék. Aki szeretné segíteni Győri 
Péter kampányát, a kozosen@gyoripeter.hu e-mail-címen jelentkezhet. Az ado-
mányokat a HU83-10102086-06022200-01005002 számlaszámon várják.

Így támogathatja a józsefvárosi független 
polgármester-jelöltet
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Messze a női egyenjogúságtól
Keményen bírálta Magyarországot az 
Európai Parlament nőjogi bizottsága, 
amiért hazánkban súlyosan sérül a nők 
egyenjogúsága. Sajnálatosnak nevez-
ték, hogy nagyon kevés nő vesz részt a 
politikai döntéshozásban. A parlament-
ben 199 képviselőből csupán 19 nő, ami 
9,54 százalék. Ezzel az eredménnyel 
az afrikai Elefántcsontpart és Gambia 
szintjén állunk, messze az európai or-
szágoktól. Az Unióban Magyarország 
50,8 százalékkal az utolsó előtti helyen 
áll azon a listán, ahol a 100 százalék je-
lentené a nemek közötti egyenlőséget. A 
jelentésben többek között leírták, hogy a 
férj által adott pofon is erőszaknak szá-
mít. A házasság intézménye nem védi 
meg a férfit a tettesként való elítéléstől.                       
Forrás: www.hvg.h

Elüldözik a Soros alapította 
intézményeket Magyarországról

A „gonosz” Európai Unió rá akarja kény-
szeríteni Magyarországot, hogy törőd-
jön polgárai egészségével. Európai 
Bíróság elé visznek hat tagállamot, köz-
tük Magyarországot is, amiért még min-
dig túlságosan szennyezett a levegő az 
ország egyes részein.

Hazánkban évente 14 ezer ember hal 
meg, mert szennyezett a levegő,  és 
egymillióan betegednek meg emiatt 
- állítja az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség 2017-es jelentése. Bár a 
számok aggasztó, még sincsenek meg-
felelő intézkedések itthon, így az Unió 
mostantól pénzbüntetést szabhat ki, 

ha nem történik változás. Nemcsak az 
autók és az ipar a nagy szennyezők, ha-
nem az is, ahogy télen fűtenek az em-
berek. Ha már nincs elég fa, elfogyott 
a segély, akkor sokan kerti hulladékot, 
szemetet, ruhát dobnak a kályhába. A 
hatóságok hiába ellenőrzik egyre szi-
gorúbban a kályhákat és kazánokat, a 
magas bírságnak sincs visszatartó ere-
je, mert sok családban nincs más lehe-
tőség a fűtésre.

Egy-két stadion árából annyi fűtési tá-
mogatást adhatnának a szegényeknek, 
ami megszüntethetné ezt a problémát.        

Forrás: www.merce.hu

A Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi iro-
dája beszünteti működését Budapesten – közöl-
te a Soros György által alapított szervezet, amely 
egyébként 1984 óta működik hazánkban.

Az egyre nyomasztóbb magyar politikai és 
jogi környezet miatt helyezik át nemzetközi tevé-
kenységüket Berlinbe. Ennek ellenére továbbra is 
támogatni fogják a civil szervezeteket Magyaror-
szágon az olyan fontos területeken, mint az em-
beri jogok, a kultúra, a sajtószabadság, valamint az 
oktatás és egészségügyi ellátás.

Jó egy évvel ezelőtt a szintén Soros által ala-
pított Közép-európai Egyetembe (CEU) is belekö-
tött a kormány. További működésének azt szabta 
feltételül, hogy legyen kihelyezett részlege Ame-
rikában is. Az egyetem teljesítette ezt, a magyar 
kormány azonban ennek ellenére nem írja alá a 
további működésükre vonatkozó szerződést. Ha 
ez így marad, akkor Bécsbe költözik az egyetem. 

Emlékséta a családon 
belüli erőszak ellen

Június 10-én a Szent István térről 
indul az Angyalhír nevet viselő 
séta, amelyet a Nőkért Egyesü-
let támogat. A megemlékezés 
14 órakor kezdődik a Bazilika 
előtt. A Hősök teréig tartó sétán 
sípokkal, csörgőkkel emlékez-
nek és emlékeztetnek minden-
kit a családon belüli erőszakra 
és arra, hogy az áldozatok hiába 
fordulnak a hatóságokhoz, a leg-
többször nem kapnak megfelelő 
segítséget.

Évente ezrek halnak meg a légszennyezettség miatt

A hosszú évek óta folytatott gyűlöletkampányok után sokan úgy gondol-
hatják, hogy ez jó Magyarországnak. Pedig nagyon nem. A Soros György 
által alapított CEU egyetem hazánk egyik legjobb felsőoktatási intézmé-
nye, míg alapítványa sok-sok milliárd forinttal támogat nehéz sorsú em-
bereket és jó kezdeményezéseket.

A Soros-alapítványok által 
adott támogatások 1984 óta
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Soros György a világ 29. leggazdagabb 
embere. A Magyarországon élő gazda-
gok legtöbbjétől annyiban különbözik, 
hogy ő a vagyonának jelentős részét 
jótékony célokra költi. Ebből nem cse-
kély összeget éppen Magyarország 
megsegítésére. Az utóbbi évtizedekben 

102 milliárd forinttal támogatta hazán-
kat. A magyar kormány viszont sok mil-
liárdot arra költött, hogy bemocskolja 
a nevét. Hamarosan elkezdik tárgyalni 
azt a törvényt a parlamentben, amely a 
„Stop Soros” fantázianévre hallgat. 

Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Százmilliárdnál is többet adományozott Soros György


