Kiket érint a hitelmoratórium?
2021. január 1-től fél évvel meghosszabbodik a hitelmoratórium, a banki
törlesztések ideiglenes halasztása. Ez azonban csak az adósoknak kevesebb mint a felét érinti. A pénzintézetek közül többen nyomatékosították:
a jelenlegi moratórium 2020. december 31-én lezárul, a 2021-es már egy
új fejezet, amibe csak igazolással lehet belépni.
A meghosszabbított hitelmoratórium nem
terjed ki automatikusan minden hiteladósra,
hanem csak a lakosság legveszélyeztetettebb csoportjait érinti.
Ennek megfelelően a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak és a gyermeket nevelő családok számára hosszabbodik meg automatikusan.
Az eddigi felmérések szerint 1,6 millió
adósból 752 ezret érint a hosszabbítás.
Az érintett adósok törlesztőrészlete a
meghosszabbított szüneteltetési időszakot
követően sem emelkedhet. A fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatot pedig továbbra is a hátralévő futamidő alatt egyenlő
részletekben szükséges megfizetniük.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy a tör
lesztés szüneteltetése nem jelent sem tarto
zás
elengedést, sem kamatelengedést. Az
összegyűlt kamattartozást a bankok nem

adhatják hozzá a tőketartozáshoz, és erre kamatot a futamidő alatt nem számíthatnak fel
(kamatos kamat tilalma).
Annak érdekében, hogy az adós törlesz
tőrészlete ne haladja meg a fizetési moratóriumot megelőző részletek nagyságát, a bankok meghosszabbítják a kölcsön futamidejét.
2021. június 30-ig nem mondhatók fel sem
a vállalati, sem a lakossági adósok hitelszerződései.
Akire nem vonatkozik a moratórium, de
mégis nehézségei vannak, azonnal jelezze a
bankjának. Addig is, fizetési szándékát jelezve,
törlesszen annyit, amennyit tud. Így kevésbé
halmozódik fel az elmaradás, és a bank is nyitottabb a hitel esetleges átütemezésére.
További információk:
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/
jovore-se-torlesztene-ezt-kell-tennie/7312/
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Kérdőjelek a koronavírusvédőoltások körül
Bár a tömeges védőoltás (vakcina) lehetne a koronavírus-járvány megfékezésének legjobb eszköze, egyelőre a magyar társadalomban még nagy
a bizalmatlanság. Ennek nyilván az is az oka, hogy túl sok az ellentmondásos információ.
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ságos” – jelentette ki Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke.
Csakhogy eközben az Európai Unió
azt hangoztatja, hogy a területén csak
olyan oltást lehet beadni, amelyet az
Unió egészségügyi hatósága is jóváhagyott, vagyis nem elég, ha a magyarok
mondják jónak.
Sokan tartanak attól,
hogy azért akarja MaNem
Nem tudja
gyarország kikerülni az
Európai Gyógyszerügy13
nökséget, mert a kínai és
orosz védőoltásokat is
14
szeretnék használni. Az
oroszok és a kínaiak pedig még nem nyújtották
13
be vizsgálatra a saját oltásukat az Unióban.
14
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint

„A vakcina tényleg itt van, kézzelfogható távolságban. De mindannyiunknak az
az érdeke, hogy Magyarországon csak
olyan vakcinával oltsanak, amelyikről
100 százalékosan bizonyított – és ezt a
magyar hatóságok is megállapították –,
hogy egyértelműen hatékony és bizton-

Ön beoltatná magát?
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
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Keveset tudni arról is, hogy mi lesz
Magyarország oltási stratégiája: hol, hogyan, mikor, mivel lehet majd oltatni; hány
oltópont lesz kialakítva, hol, mekkora kapacitással; hány képzett szakemberre
lesz szükség, hány van most, ha kell még,
honnan pótolják őket; hol fogják tárolni a
vakcinát; adottak-e az ehhez szükséges
technikai feltételek?
Ez a titkolózás másutt nem szokás,
Romániában például ezekről a kérdésekről teljes részletességgel tájékoztatták a
közvéleményt.

Miért harcolt Orbán Viktor
az Unió ellen?

Forrás: www.nyomtassteis.hu

400 ezer munkanélküli volt
az első hullám után

Eddig úgy tudtuk, hogy a hivatalos adatok szerint júniusban 215 ezer munkanélküli volt. A különbség főleg abból adódott, hogy a járvány időszakában a KSH
az állásvesztőket nem a munkanélküliek
táborába sorolja, hanem az úgynevezett
inaktívak közé, így nem is jelennek meg
a munkanélküliek között. Ők a korlátozó
intézkedések miatt nehézkesen tudnak
állást keresni, és egyáltalán nem biztos,

hogy egyből munkába tudnak állni. Tehát a hivatalos munkanélküliségi adatok
egyáltalán nem tükrözik a gazdaság és a
munkaerőpiac állapotát.
A KSH havi gyorstájékoztatója szerint
októberben hivatalosan 200 ezer munkanélküli volt, ők azok, akik megfelelnek
a „munkanélküliség kritériumainak”. Azt
még nem árulták el, hányan vallották magukat munkanélkülinek.

Forrás: www.444.hu

December második hetében megjelentek a júniusi részletes munkaerőpiaci
adatok: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a koronavírusjárvány első hullámának végén, júniusban, 400 ezer magyar vallotta magát munkanélkülinek.

A Fideszt augusztusban még a választókorú
népesség 36 százaléka támogatta, most 30
százalékos a támogatottságuk – derül ki a
Závecz Research decemberi közvéleménykutatásából.
2

Különösen jelentős a Fidesz–KDNP visszaesése a diplomások körében, ahol 46-ról 27
százalékra csökkent a támogatóik aránya.
A fiatalok, a 30 év alattiak körében is meggyengült a kormánypárt pozíciója.

Forrás: www.telex.hu

Félmillió szavazót vesztett a Fidesz

Az Európai Unió megelégelte,
hogy Orbán Viktor hosszú évek
óta csak támadja őket, de a
pénzüket elfogadja, miközben Magyarországon korlátlan
egyeduralmat épít ki, jelentősen
csorbítva a demokráciát. Ezért
úgy döntöttek, hogy megállítják őt.
Határozat született arról, hogy 2021. január elsejétől amelyik állam megsérti a jogállami elveket,
vagyis a demokráciát, annak esetében felfüggesztik
az uniós pénzügyi támogatások folyósítását.
A jogállamiság fogalmába tartozik a
bíróságok függetlensége, a szabad sajtó,
a tisztességes tájékoztatás, a civil szervezetek munkájának biztosítása, a közpénzek elköltésének szigorú ellenőrzése.
Vagyis csupa olyan feltétel, amitől jobb
egy országban élni.
Igazából az uniós pénzek elköltésének ellenőrzésétől fél a legjobban Orbán
Viktor, hiszen a rendszere arra épül, hogy
a családja, a rokonai, a barátai, az általa
kiválasztott vállalkozók nyerhetik el ellenőrizetlenül az Unióból érkező milliárdokat.
Ezért fenyegetőzött azzal, hogy in
kább megbénítja a vétójával az egész

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Sokan megdöbbennének, ha tényleg megtudnák, hogy miért is került
szembe a magyar miniszterelnök az Európai Unió 25 országával. Bár a Fidesz által uralt televíziók, rádiók és újságok Orbán Viktor nagy győzelméről beszélnek, a helyzet egy „kicsit” bonyolultabb.

Uniót, de a jogállamiság helyzete nem
lehet feltétele a támogatásoknak. Az
EU-ban a költségvetést egyhangúan
kell megszavazni, és azt a hatalmas
kölcsönt is, amit kedvező feltételekkel
vett fel az Unió, hogy segítsen kilábalni a járvány során meggyengült európai
gazdaságoknak.
Bár az Unió egyetlen betűt sem változtatott az eredeti határozatán, annyit
megengedett Orbánnak, hogy az EU bíróságához fordulhat, hogy ők véleményezzék a vitatott határozatot. Annyit nyert
ezzel a magyar miniszterelnök, hogy ha
sürgősséggel tárgyalják az ügyet, akkor
néhány hónappal később indulhatnak el
az eljárások a kormány ellen a demokratikus értékek megsértése miatt.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

(lásd az ábrát) a magyarok többsége általában bizalmatlan az oltással kapcsolatban, de leginkább a kínai és orosz vakcinát utasítják el.
Először az röppent fel a médiában az
orosz vakcináról, hogy két hónapig nem
szabad szeszes italt innia annak, aki megkapta, majd ezt enyhítették, hogy csak
mérsékelni kell az alkoholfogyasztást.
Ellentmondásosan nyilatkoznak a
magyar hatóságok arról is, hogy, akik be
akarják oltatni magukat – nem lesz kötelező mindenkinek –, azok választhatnak-e, hogy melyik oltást kapják.

