
„Az állam nyerészkedik a magasabb 
üzemanyagárakon. A Fidesz szerint vagy 
a jövedéki adót kell drasztikusan, 20 szá-
zalékkal csökkenteni, vagy a benzin áfá-
ját.” Ezt követelte 2004 májusában Orbán 
Viktor, az akkor ellenzékben levő Fidesz 
elnöke. Most hallgat.

Nem is olyan régen még azon dü-
höngtek az autósok, hogy 400 forintra 
drágult a benzin. Egy éve ilyenkor a 95-
ös benzin egy literje 372 forintba került, 

egy liter gázolajért pedig 332 forintot 
kellett fizetni. Múlt péntektől már átla-
gosan 473, illetve 485 forintra drágultak 
az üzemanyagok. Szeptember utolsó 
hete óta a benzin ára 27, a gázolajé 34 
forinttal nőtt.

Már az is komoly gond, hogy az au-
tósoknak ilyen sokat kell fizetniük, de az 
igazi baj az, hogy a szállítók megnöve-
kedett költségeit átterhelik majd min-
den termékre, így az üzemanyagok ár-

növekedése tovább hajtja 
a már úgyis egyre vágtató 
inflációt. 

Mivel az áremelkedés-
nek világpiaci oka van, arra 
kell készülnünk, hogy az 
árnövekedés folytatódik. 
A hazai fogyasztókat csak 
az tudná tehermentesíteni, 
ha az állam csökkentené 
az üzemanyagokat terhelő 
rendkívül magas különbö-
ző adókat. 
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Meddig bírjuk a benzináremelést?

Hétről hétre újabb történelmi csúcsokat dönt az üzemanyagok ára. Ez meg-
jelenik majd valamennyi termék árában is. Bár az üzemanyagokon óriási 
adóterhek vannak, a kormány nem csökkentené ezek mértékét.
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Az első fordulóban eldőlt, hogy ki lesz a 106 
közös képviselőjelölt, akik szembeszállnak 
a 2022. tavaszi országgyűlési választáson a 
Fidesz−KDNP jelöltjeivel. 

A második fordulóban Karácsony Ger-
gely visszalépésével végül Dobrev Klára és 
Márki-Zay Péter között dől el, hogy melyikük 
lesz a hatpárti ellenzéki összefogás közös 

kormányfőjelöltje. Az előválasztás két hon-
lapján (elo va lasztas.hu és elo valasztas 2021.
hu) meg ta lál ható a sátrak helye és nyitvatar-
tási ideje, illetve minden tudnivaló az online 
szavazásról is. A második fordulóban bárhol 
szavazhatunk, nem csak az állandó lakóhe-
lyünkön. 

Forrás: www.erosito.hu 

Előválasztás: Dobrev Klára vagy 
Márki-Zay Péter?

Szeptember 28-án ért véget az ellenzéki előválasztás első fordulója, 
amin több mint 630 ezren vettek részt. A második fordulóban október 10. 
és 16. között lehet online és személyesen szavazni.

Meddig kell emelkednie a benzinárnak 
ahhoz, hogy kevesebbet autózzunk?

Forrás: Hvg

Már eljutott az 
ár erre a szintre

500 és 700 forint között

Akármennyibe 
kerülne a benzin, 

kifizetném
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Raktárban porosodik hárommillió 
kínai vakcina
A kormány több mint 5 millió Sinopharm vak-
cinát vásárolt, darabját 31,5 euróért (11 ezer Ft), 
vagyis négyszer annyiért, mint amennyi egyes 
jó minőségű nyugati oltóanyag ára volt. A kínai 
vakcinából eddig csak 2,1 millió darabot hasz-
náltak fel, pedig a szavatossági idejük hama-
rosan lejár.

Ez az a kínai vakcinatípus, amely a 60 év 
fölöttiek negyedénél alig alakított ki védelmet 
a koronavírus ellen. Magyarország kormánya 

ennek ellenére nagyjából 735 ezer 60 év fe-
letti állampolgárnak ezt az oltást adatta be. 

Az összes Magyarországra érkezett oltó-
anyagnak mindössze a 49,3 százalékát adták 
be az orvosok, ami Bulgária után a második 
legrosszabb arány az uniós országok közül. 

A magyar lakosság 68,8 százaléka kapta 
meg eddig legalább az első oltást, ami most 
már 11,1 százalékponttal marad el az uniós át-
lagtól. Fo
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Kínától vettünk fel újabb kölcsönt 

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási 
Banktól 64 milliárd forint hitelt vett fel 
Magyarország. Ez annyit jelent, hogy 
csak a múlt héten minden magyar pol-
gárt újabb 6400 forinttal adósítottak 

el. Lehet tovább osztogatni – hitelből. 
A magyar pénzügyminiszter, Varga Mi-
hály óriási sikerként értékelte, hogy az 
ázsiai régión kívül először hazánk kap-
hatott hitelt a pénzintézettől.

Az  étolajé 32,6, a margariné 15,4, a mun-
kahelyi étkezésé 9,4, a baromfihúsé 9,2, a 
büféáruké 7,6, az éttermi étkezésé 7,3 szá-
zalékkal emelkedett. A járműüzemanya-
gok ára 21,6, a lakásjavító és -karbantartó 
cikkeké 13,8 százalékkal lett magasabb 

lett. A szeses italok és dohánytermékek 
átlagosan 11,2 százalékkal drágultak.

A szobabútorokért 11,6, a konyha- és 
egyéb bútorokért 10,6, az új személygép-
kocsikért 7,9 százalékkal kellett többet 
fizetni.

Már öt százalék fölött az infláció

Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal voltak ma-
gasabbak az egy évvel korábbinál. A szeszes italok, dohányáruk, illetve az 
üzemanyagok ára emelkedett jelentősen, de sok élelmiszer is megdrágult. 

Még 2017 decemberében az Ország-
gyűlés elfogadott egy törvényt, amely-
hez a kormány készített egy végrehajtási 
rendeletet is. A nagy visszhangot kivál-
tó szabályozás szerint a világörökségi 
területeken álló egyes ingatlanokra az 
államnak ezentúl elővásárlási joga lesz. 

Nem világos, hogy a korábbi jog-
szabályhoz képest most miért kellett a 

nagyobb lakásokra is kiterjeszteni az ál-
lami elővásárlási jogot. Sokan azt sejtik, 
hogy az állam így tudja drágán megven-
ni az értékes ingatlanokat a „haveroktól”, 
közpénzből.

Sok érintett tulajdonosban rossz ér-
zéseket váltott ki a rendelet, mely szerint 
többeknek az államosítást, az állam túl-
terjeszkedését juttatta eszébe.

Vinné az állam a drága lakásokat

Elővásárlási jogot szerzett az állam a nyáron megváltoztatott örökségvé-
delmi szabályozás révén, amely a 200 négyzetméternél nagyobb ingatla-
nokat érinti a fővárosi Duna-partok, a budai Várnegyed és az Andrássy út 
világörökségi helyszínein.
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Nem csak az önkormányza-
tok működése van veszély-
ben, amióta elvonták tőlük 
a helyi iparűzési adó felét, 
a gépjárműadót, és beve-
zették a szolidaritási hozzá-
járulást, hanem az ott dol-
gozók is megtartása is. Egy 
kormánytisztviselő jelenleg dupla annyit 
keres, mint egy köztisztviselő, ami meg-
engedhetetlen a Települési Önkormány-

zatok Országos Szövetsé-
gének elnöke, Schmidt Jenő 
szerint. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy bár önállóan 
gazdálkodnak, mégsincs rá-
hatásuk a bevételeikre. 

Mivel a köztisztviselők 
bé re 2011 óta változatlan, 

ilyen körülmények között nem tudják 
megtartani a legjobb dolgozóikat az ön-
kormányzatok.

Kétszer annyit keres egy 
kormánytisztviselő, mint egy 
köztisztviselő
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Ma Magyarországon egy tanár a harma-
dát keresi annak, mint egy más diplomá-
val rendelkező munkavállaló − derül ki a 
Központi Statisztikai Hivatal adataiból.

Természetes, hogy egy tanító keve-
sebbet keres, mint egy 45 éve a pályán 
lévő, egyetemi diplomával is rendelkező 
pedagógus. Azonban az utóbbi kategó-
riába eső tanár is legfeljebb bruttó 416 
ezer forintot kap (ebből jönnek a levoná-
sok) – innen nincs tovább, ez a pályabér 
csúcsa. Ez az összeg nem éri el még a 
hivatalos magyar bruttó átlagbért sem, 
amely jelenleg 434 ezer forint. De azok, 

akik még nem a szakma nagy öregjei (és 
belőlük persze sokkal több van), hanem 
például 10 éve tanítanak, ők bruttó 270-
300 ezer forintos fizetést kapnak.  Ilyen 
bérekből nehéz normálisan megélni, a 
tanárok sokszor kényszerülnek megter-
helő másodállásokba, vagy szakmájukat 
feladva elmennek inkább bolti pénztá-
rosnak, hiszen ott sokkal jobban megfize-
tik őket.

Jelenleg 12 ezer ember hiányzik a 
rendszerből. Kilenc nyugdíjba vonuló ta-
nár helyére csupán egy fiatal érkezik, ami 
tragikus jövőt vetít előre. 

Sztrájkbizottságot alakítottak 
a tanárok
Azonnali béremelést és az oktatásban dolgozók munkaterheinek a csök-
kentését követeli, és közös sztrájkbizottságot alakít a Pedagógusok Szak-
szervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).
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