
A legszegényebb járások 
legtöbbje az ország észak-
keleti részén, a határ mentén 
található. Ezek közé tartozik 
a Cigándi, a Vásárosnamé-
nyi, a Fehérgyarmati és a 
Gönci járás. Valamint az or-
szág középső részén elhe-
lyezkedő Kunhegyesi járás 
is, ahol az átlagjövedelem 
alig több, mint a Csengeri 
járásbeli, mindössze 65 963 
forint.

A gazdag járások több-
nyire az ország központi és 
északnyugati részén helyez-
kednek el, Székesfehérvár, 
Budapest, Győr területén 
és környékén. A csúcstartó 
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Pártoktól független hetilap

Óriásiak a jövedelemkülönbségek 
az országban 

Az egy személyre jutó éves jövedelem szerint Magyarország legszegé-
nyebb járása a Csengeri járás. A román határ mellett fekvő térségben az 
egy főre jutó jövedelem 65 303 forint. A leggazdagabb járásban, Budake-
szin ez az összeg több mint az előző kétszerese, ugyanis itt az átlagjöve-
delem 148 447 forint. 
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2010. 09. 20-án az új fertőzöttek száma: 1072 
(+593) – az egy héttel korábbi számokhoz kép-
esti változást zárójelben mutatjuk –, az új halá-
los áldozatok száma: 13 (+8), a kórházi ellátást 
igénylők száma: 380 (+27), lélegeztetőgépre 
szorulók száma: 45 (+4), az első dózissal oltottak 
száma: 5 859 814 (+4755), ebből a második dó-
zissal is beoltottak száma: 5 571 043 (+6485), a 

harmadik dózissal is beoltottak száma: 612 000 
(+22 000). Meglepő adat, hogy több koronaví-
rus-fertőzött van most lélegeztetőgépen, mint 
egy évvel ezelőtt.

Szakértők szerint a negyedik hullám tető-
zéséig gyakorlatilag már arra sem lesz esély, 
hogy az eddig két oltást kapottak zöme (főként 
az idősek) beoltassák magukat harmadszor.

Itt a járvány negyedik hulláma

A kormány hetek óta azt hirdeti: már csak a vakcina az egyetlen hatásos 
fegyver a koronavírus ellen. Az oltási kedv azonban nem erősödött az 
elmúlt hetekben, pedig a negyedik hullám felfutó szakaszába léptünk.
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Eddig ismeretlen erők bénították meg a 
szom baton indult előválasztás informatikai 
rendszerét, ezért a védelem megerősítése 
után csak hétfőn indulhatott újra a szavazás.

Szombaton 10 óra körül kezdték érzékel-
ni a szervezők, hogy támadás érte az elővá-
lasztást biztosító technikai hátteret, ami ha-
marosan teljesen lebénult. A behatolás olyan 
károkat okozott, ami miatt két napra le kellett 
állítani az interneten keresztül és a sátrakban 
zajló szavazást is.

Az előválasztást lebonyolító 6 párt és az 
őket segítő civil szervezetek bejelentették: 
az előválasztás első fordulóját két nappal, 
vagyis szeptember 28-án 20 óráig meghosz-
szabbítják, mert országszerte sok olyan te-
lepülés van, ahol kizárólag a szombati és a 
vasárnapi napon lehetett volna szavazni. Azt 
is közölték, hogy semmiféle támadással nem 
lehet őket megfélemlíteni, az előválasztást 
végig fogják vinni.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Megtámadták az előválasztást, ezért 
két nappal tovább lehet szavazni 



23

Történelmi csúcson a benzinár 

Egy liter benzin átlagosan 457 forintba 
került a múlt héten. A dízel ára is meg-
ugrott, abból egy literért 450 forintot 
kellett fizetni. A GKI Gazdaságkutató In-
tézet szerint az 500 forintos literenkénti 
ár sem kizárt a forint gyengülése és a 

kőolaj világpiaci árának emelkedése 
esetén. A Pénzügyminisztérium nem 
tervezi sem a jövedéki adó, sem az áfa 
csökkentését az üzemanyagoknál, pe-
dig ezzel jelentősen mérsékelhetnék 
az árakat.  
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Egy friss kormányrendelet-módosítás-
nak köszönhetően mentesül a szeptem-
ber 25-én kezdődő vadászati kiállítás a 
január 1-ig meghosszabbított veszély-
helyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések alól. Ez azt jelenti, hogy 

a javarészt zárt térben tartott kiállítás-
ra – ellentétben egy sor nyári szabadtéri 
rendezvénnyel – bárki beléphet, akár van 
védettséget igazoló kártyája, akár nincs, 
akár covid-pozitív akár nem, és maszkot 
viselni sem lesz kötelező.

Forrás: www.hvg.hu 

A vadászati világkiállításon nem 
terjed a covid? 

Annak ellenére, hogy kormányra kerülésekor 
az államadósság nullára csökkentését tűz-
te zászlajára Orbán Viktor, három cikluson át 
tartó kormányzása alatt épp ellenkezője tör-
tént, kétszeresére nőtt az adósságállomány: 
Orbán 2010-ben elődjétől, Bajnai Gordon-

tól 20 ezermilliárd forintos államadósságot 
vett át, ami mostanra – a múlt héten történt 
több mint 1600 milliárd forintnyi nemzetközi 
kötvénykibocsátással – megközelítette a 40 
ezermilliárd forintot. Ami számokkal leírva:  
40 000 000 000 000 forint, avagy 40 billió forint. 

Orbánék megduplázták az államadósságot

a főváros agglomerációjához tartozó Bu-
dakeszi járás, amelybe például Budaörs 
is beletartozik. 

Az ország területei közötti egyenlőt-
lenség miatt, megfelelő segítség nélkül, 
a szegényebb járások lakóinak kevés 
esélyük van kitörni. Az egy főre jutó át-
lagos 66 ezer forint például nemigen 

teszi lehetővé egy fiatal számára, hogy a 
fővárosban tanuljon tovább, mikor a kol-
légiumi lakhatás 15-20 ezer forint körül 
mozog, a férőhelyek száma pedig véges, 
azt nem is említve, hogy az albérletárak a 
fővárosban jelenleg 150 ezer forint körül 
mozognak.

Forrás: www.atlatszo.hu

Innentől az alábbi csoportok kérhetik a 
moratórium meghosszabbítását: a nyug-
díjasok, a gyereket várók, a gyereket ne-
velők, a közfoglalkoztatottak és azok a 
magánszemélyek, akiknek csökkent a 
jövedelmük az előző évhez képest. 

Mivel a bankok nem emelhetik a havi 
törlesztőket, így a moratóriumban töltött 
hónapok számánál jobban megnyúlik a 
futamidő. 

A moratóriumot érintő rendeletnek 
van egy meglepő része is, amiről eddig 

nem volt szó. Ez azt mondja ki, hogy a 
folyószámlahitelek és a hitelkártyák ese-
tében a moratórium alatt felhalmozódott 
kamattartozás egy részét a bankoknak 
vissza kell fizetniük az ügyfeleknek. 

Ez nem igazságos azokkal az embe-
rekkel szemben, akik – hallgatva pél-
dául a jegybankra – önként kiléptek a 
moratóriumból, és folytatták a személyi 
hitelük vagy a hitelkártya-tartozásuk tör-
lesztését. 

Forrás: www.hvg.hu 

Novembertől újra fizetni kell 
az adósoknak
Hamarosan vége az általános hitelmoratóriumnak, a hosszabbítást kérni 
kell, és csak rászorultsági alapon jár majd. A moratórium a válság átvésze-
lésének egyik legfontosabb eszköze volt, de a kormány alaposan túlpör-
gette, pluszadósságba tolva a lakosságot és a vállalkozásokat.

Az Európai Unió létrehozott egy újraindítási 
csomagot a járvány által megviselt gazda-
ságok megsegítésére. Magyarországnak 
5800 milliárd forintnyi támogatás jutott vol-
na. Ebből 3300 milliárd igen előnyös hitel, 
aminek a felvételét a kormányunk – lénye-
gében indoklás nélkül – helyből elutasította.  
Vagyis maradt 2500 milliárd forintnyi visz-
sza nem térítendő támogatás, lényegében 
ajándékként. Cserébe csak annyit kérnek, 

hogy a pénz felhasználása átlátható legyen, 
ne tudjon magánzsebekbe vándorolni. 

Túl nagy ár az ajándék pénzért? Úgy 
tűnik, igen. A kormány makacskodik, és re-
ménykedik, hogy előbb-utóbb enyhülnek 
az uniós feltételek, de addig is magas piaci 
áron hiteleket vesznek fel. A múlt héten pél-
dául két nap alatt 1608 milliárd forintot! De 
ezt a pénzt persze vissza kell majd fizetni – 
méghozzá kamatostul. 

Nem kell az ajándékpénz, inkább 
felvesznek még több hitelt
Az Európai Unió jelezte, hogy addig nem küldi a Magyarországnak járó 
pénzt, amíg a kormány nem kötelezi el magát a bíróságok függetlensége 
és a korrupció elleni küzdelem erősítése mellett. Orbán nem enged, inkább 
hitelt vesz fel, amit persze majd a mi zsebünkből kell visszafizetni. 
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