
A napokban a főváros nagyszabású közterü-
leti kampányba kezdett, amelynek célja, hogy 
felhívja a figyelmet a kormányzati elvonások-
nak a lakosságot érintő káros hatásaira.

A kormány a koronavírus-járványt hasz-
nálta fel arra, hogy az ellenzéki városvezetők-
ről megpróbálja bebizonyítani: képtelenek fej-
lődést hozni a településeiknek. Ezért brutális 
pénzelvonásokba kezdett, azzal az ürüggyel, 

hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a 
védekezésből, és ez alól az önkormányza-
tok sem bújhatnak ki. Az elvonások azonban 
olyan mértékűek, hogy azok már veszélyezte-
tik az önkormányzatok működését, az alapve-
tő lakossági szolgáltatásokat is.

V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármes-
tere szerint rendben lenne, ha valóban az 
történne, amit a kormány mond, hogy „együtt 

sírunk, együtt nevetünk”, de in-
kább az van, hogy „mi sírunk, ők 
nevetnek”. Gémesi György, Gö-
döllő polgármestere nagyjából 
100 milliárd forintra becsüli az 
elvonásokat. A legsúlyosabb 
ezek közül az iparűzési adó meg-
felezése. 

A fővárosi kampány világos-
sá akarja tenni, hogy a kormány 
nem az ellenzéki polgármestere-
ket bünteti, hanem a települése-
ken élőket, akik között természe-
tesen sok fideszes szavazó is van. 

Forrás: www.merce.hu 
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A vidékért is küzd Budapest  

Bár az önkormányzatok kormány általi megszorításai az ország valamennyi, 
25 ezer főnél népesebb települését érintik, a leglátványosabban a főváros 
vette fel a harcot a kormánnyal. Karácsony Gergely főpolgármester Buda-
pest lakosságával együtt szeretne nyomást gyakorolni Orbán Viktorra. 

A védőoltás iránti igényt – a jelenlegi hivatalos 
álláspont szerint – a vakcinainfo.gov.hu inter-
netes oldalon, regisztrációval lehet jelezni. A 60 
éven felüliek levélben is kaptak regisztrációs 
nyomtatványt, azt is vissza lehet küldeni. Nem 
a regisztráción múlik, hogy ki mikor kapja meg 
az oltást, hanem azon, hogy melyik csoportba 
tartozik. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hon-
lapján található tájékoztatóban január 25-én ol-
vasható sorrend a következő:

I. Egészségügyi dolgozók
II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális 

ellátásban részesülő személyek
III. A Covid–19-fertőzés szempontjából koc-

kázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek
IV. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, 

akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba ke-
rülnek a lakossággal

V. 16–18–59 évesek, akiknél fennállnak a fo-
kozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek;

VI. Kritikus infrastruktúrában dolgozók
VII. Valamennyi 16–18–59 éves, akik a fenti 

kockázati csoportokba nem tartoznak
A védőoltást vállba adja be az orvos. A beol-

tott kap egy kártyát, amin rajta vannak az adatai 
és az oltás típusa, a gyártási száma, valamint az, 
hogy mikor kell mennie a következő oltásért (ez 
vakcinánként változó, 21–18 nap). 

Melyek az engedélyezett vakcinák Ma-
gyarországon?

• Pfizer–BioNTech (amerikai, német), 
Moderna (amerikai). Ezekkel folyik az ol-
tás jelenleg.

• Szputnyik V (orosz) 
• AstraZeneca (brit)
Választhatok majd oltóanyagot?
A kormány azt ígérte, hogy igen. 
Ki kaphat oltást?
Ez az adott vakcinától függ. A Pfizer–

BioNTech oltását 16 éves kor fölött bárki meg-
kaphatja, ha nem tartozik olyan csoportba, ami-
nek tagjai számára nem ajánlott az oltás.

Kik azok, akik nem kaphatják meg az oltást:
A terhes nők.  Akik két-három hónapon belül 

gyerekvállalást terveznek. Akik lázasak. Akik a 
vakcina bármely összetevőjére allergiásak, illet-
ve akik korábban súlyos allergiás reakciót mu-
tattak más gyógyszerre vagy védőoltásra. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Hiteles információk a koronavírus-oltásról

Napról napra változik a helyzet, rengeteg a pletyka és tévinformáció az 
oltással kapcsolatban, ezért újságunkban hetente összegyűjtjük a legak-
tuálisabb és leghitelesebb információkat. 

Budapest már többet fizet be a kormánynak, 
mint amennyit kap tőle

Forrás: Fővárosi Önkormányzat 

Millió forint

2018. évi 
eredeti

előirányzat

2019. évi 
eredeti

előirányzat

2020. évi 
eredeti

előirányzat

2020. évi 
módosított
előirányzat

2021. évi 
előirányzat

17 637,2

12 693,3

11 017,2

-782,8 -6376,8
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Kipótolta az állam Mészáros Lőrinc szállodaláncának 
veszteséges foglalásait

A napokban 17,7 milliárd álla-
mi támogatást kapott a Mé-
száros Lőrinc érdekeltsé-
gébe tartozó Hunguest 
szállodalánc, miközben 
a koronavírus-járvány 
első hulláma alatt le-
építette dolgo-

zóinak közel a felét. Bár a 
második hullám alatt az 
elbocsátási tilalom betar-
tása lenne a támogatás 

feltétele, Mészároséknak 
enélkül is járt a sokmilliár-

dos kormányzati segítség.
Forrás: www.merce.hu 

Az Orbán-kormány koronavírus-járvány 
elleni védekezése a második hullámban 
leginkább a vendéglátóhelyeket érintet-
te, amelyek november 11-e óta teljesen 
zárva vannak. Sokaknak egyáltalán nincs 
bevételük, az éttermek pedig a házhoz 
szállításból próbálnak talpon maradni. 
Többen arra panaszkodnak, hogy még 
a novemberre esedékes bértámogatási 
összegek sem folytak be. 

Nyugat-Európában és Lengyel-
országban erősödik a spontán enge-
detlenségi mozgalom, amely szeretné 
kikényszeríteni az újranyitást. Ma már ha-
zánkban is egyre több híve van ennek a 
megoldásnak.  

Azt követelik, hogy vagy adjanak hat-
hatósabb anyagi támogatást, vagy – a 
biztonsági előírások maximális betartá-
sával – enyhítsenek a szigorításokon. 

Ujhelyi István, az Európai Parlament 
turisztikai bizottságának alelnöke, ismer-
ve más európai országok gyakorlatát, azt 
javasolja a kormánynak, hogy mielőbb 
és érdemben egyeztessenek a szakmai 
szervezetekkel, járványügyi szakértőkkel, 
mert bizonyosan vannak olyan éttermek 
és vendéglátóhelyek, amelyek szigorú 
korlátozásokkal, az asztalok számának 
radikális csökkentésével, létszám-korlát-
tal és emiatt érdemi bevételkieséssel, de 
vállalnák a nyitást. 

Az operatív törzs azt közölte: csak 
akkor lehet fokozatosan enyhíteni a ven-
déglátóhelyekre vonatkozó jelenlegi kor-
látozásokat, ha megfelelő mennyiségű 
oltóanyag érkezik Magyarországra és az 
emberek széles körű oltását végre lehet 
hajtani.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Egyre nehezebben bírják 
a korlátozásokat a vendéglátóhelyek
Fokozódik a feszültség a vendéglátóhelyek üzemeltetői és dolgozói köré-
ben. Az egyes becslések szerint 500 ezer embert foglalkoztató szektorban 
egyre többen érzik azt, hogy nem tudnak talpon maradni a korlátozások 
feloldásáig.  

A Fitbalance nevű rendezvények a járvány el-
lenére sem maradtak el, augusztusban és ok-
tóberben is tarthatott ilyeneket Rogán Cecília 
cége, hiába volt már ekkor érvényben egy sor 
korlátozás a koronavírus miatt. A tömegren-
dezvényeket ráadásul két állami cég, a Sze-

rencsejáték Zrt. és a Magyar Villamos Művek 
is támogatta. A lottósorsolásokat is szervező 
cég például 210 millió forintot adott. 

Az állami cégek szponzorációit egyébként 
a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kom-
munikációs Hivatal hagyja jóvá. 

Rogán Cecíliához a járvány alatt is 
dől az állami pénz  
Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének volt felesége, Rogán Ce-
cília vállalkozásainak lendületét nem törte meg a járvány sem. Fitnesz-
rendezvényeket szervező cége tavaly is komoly támogatási összegeket 
kapott állami vállalatoktól.

A hivatalosan közöltnél 20 százalékkal ala-
csonyabb átlagkereseti adatokat mutatott 
ki egy friss elemzés. Egyszerű az oka: az ösz-
szes dolgozó fizetését figyelembe vették, 
míg a statisztikai hivatal csak az 5 főnél töb-
bet foglalkoztató cégeket figyeli.

E szerint Budapesten havi nettó 260 ezer fo-
rint, a megyei jogú városokban 214 ezer forint 
volt a kereset, míg a többi városban 186 ezer 
forint, végül a községekben 161 ezer forint.

A Nyugat- és a Közép-dunántúli régióban 
kerestek átlag felett a munkavállalók, míg a 
Dél-Dunántúlon és az északkeleti megyék-
ben jóval az átlag országos alatti a kereset. A 
megyék között a legmagasabb érték Pest és 
Győr-Moson-Sopron megyében volt.

A legalacsonyabb keresetek Nógrád, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Somogy (egyformán 172 
ezer forint), Békés (170 ezer), illetve Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében (157 ezer forint) 
vannak. 

Csak öt megyében kerestek az 
átlag felett 
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Még négy százalékkal sem nő a minimálbér

Csaknem egymillió munkavállalót érintenek 
azok bértárgyalások, amelyek január 25-én fe-
jeződtek be. Az összeget keveslő Magyar Szak-
szervezeti Szövetség kivételével a munkáltatói 
és a munkavállalói szervezetek aláírták az idei 
legkisebb fizetésekről szóló megállapodást. Ez-
zel a jelenleg bruttó 161 ezer forintos minimál-

bér február 1-jétől 167 400 forintra, míg a bruttó 
210 600 forintos garantált bérminimum összege 
219 ezer forintra emelkedik. Mivel a legkisebb 
bérek nem 12, csak 11 hónapra vetítve növeked-
nek 4 százalékkal, az emelés éves szinten csak 
3,7 százalékkal magasabb fizetést eredményez.  

Forrás: www.nepszava.hu 
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