
Magyarországon a lakásárak 206 százalék-
kal nőttek 2015-höz viszonyítva, ami a leg-
nagyobb növekedés az Európai Unióban.

A volt szocialista országokban – Romá-
nia kivételével – mindenhol a 137 százalé-
kos uniós átlag feletti volt a lakások drágu-
lása az elmúlt 6 évben.

Horvátországban, Észtországban és 
Szerbiában a magyarországihoz hasonló 
áron lehet lakást venni, ennél olcsóbbak 
pedig az olyan államok fővárosai, mint Ro-
mánia vagy Görögország.

Magyarországon az albérletekért átla-
gosan 160 ezer forintot kell fizetni havonta, 
egy budapesti belvárosi lakást pedig már 
1 millió forint feletti négyzetméteráron le-
het megvásárolni.

Ma tehát egy átlagembernek, ha nem 
örököl, esélye sincs lakást vásárolni Ma-
gyarországon, de albérlethez jutni is csak 
óriási erőfeszítéssel lehet.
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Duplájára nőttek a lakásárak az 
elmúlt hat évben Magyarországon

Olyan gyors az ingatlanok áremelkedése hazánkban, hogy a szegényebb 
családokból származó fiatalok számára egyre inkább elérhetetlen álom az 
önálló lakáshoz jutás. Bérlakásépítés nincs, az építőipari és építőanyag-
árak pedig megállás nélkül emelkednek. 
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Minden gyermeknek, aki augusztus 31-
ig betölti a harmadik évét, szeptember-
től legalább napi négy órában óvodába 
kell járnia. Az óvodai felvételt a szülőnek, 
gondviselőnek kell kérelmeznie.

A szülők elvben szabadon választhat-
ják meg a gyermeküknek az óvodát, de 

a körzetes óvodáknak kötelességük fel-
venni a hozzájuk tartozó kisgyerekeket. 

Fontos tudni, hogy  amennyiben az 
igazolatlanul mulasztott foglalkozások 
száma egy óvodai intézményben 20 óvo-
dai nevelési napot meghalad, akkor elve-
hetik a családi pótlékot. 

Hároméves kortól kötelező az óvoda

Május 20-áig településenként más-más időpontban zajlik jelenleg a három-
éves korú gyerekek óvodai beíratása. Aki valamiért lemarad, szeptemberig 
még pótolhatja, de mindenképp el kell intéznie, különben akár a családi pót-
lékot is megvonhatják.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a 

Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például hónapok 
óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk kamerájával beolvasunk, 

országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

Forrás: www.klubradio.hu/atallas
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Lakásárak emelkedése 
2015 és 2021 között 
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A temetési szolgáltatások jócskán meg-
drágultak Magyarországon az utóbbi 
években: a KSH friss adatai szerint egy 
koporsós temetés átlagosan 310 030 fo-
rintba került idén márciusban, míg 2018 
januárjában ugyanezért 214 700 forintot 
kellett fizetni, tehát bő négy év alatt 44,4 

százalékkal emelkedtek az árak. És nem 
sokkal jobb a helyzet a hamvasztásos te-
metés esetében sem: ami 4 évvel ezelőtt 
még átlagosan 156 750 forintba került, 
2022-re már 223 080 forintot kalkulált 
erre a statisztikai hivatal. Ez 42,3 százalé-
kos drágulást jelent.

Elszálltak a temetési költségek is

Legalább 350 ezer személyi igazolvány és 
280 ezer vezetői engedély cseréje marad-
hatott el a koronavírus megjelenése után 
bevezetett rendkívüli intézkedések óta, 
így a becslések szerint 630 ezer okmányt 
kell megújítani a következő hónapokban.

Amelyek május 31-ig lejárnak, azok 
nem lesznek érvényesek 2022. június 30. 
után. Ennyi okmány megújítása igen ko-
moly terhelést jelent a kormányablakok-
nak, miközben már most is sokat kell várni 
ügyintézési időpontra.

Több százezer okmány vár cserére

Durván emelkedhetnek a lakáshitelek 
törlesztőrészletei  

A kormány idén januártól júliusig ka-
matstopot rendelt el a rövid kamat-
periódusú lakáshitelekre – persze az 
áprilisi választásra gondolva. Júliustól 
azonban változás várható az ilyen típu-
sú hitelek törlesztésénél.

A változás közel 500 ezer olyan csa-
ládot érint majd, amelyeknek említett 
kölcsöneit 2022 januárjától 2022 júliu-
sáig fix kamatszinten rögzítették. Ők a 
törlesztőrészletek 30 százalékos növe-
kedésére számíthatnak.  
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A tíz legszegényebb településen a listás sza-
vazatok közel 95 százalékát söpörte be a Fi-
desz, de ugyanez országos szinten is igaz: a 
szegényebb településeken a Fidesz rendre 
jobb eredményt ért el.

A Fidesz listás eredménye a fenti össze-
függésnél is erősebben felel meg az isko-
lázottságnak egy adott településen. Ez any-

nyit jelent, hogy minél nagyobb a legfeljebb 
általános iskolai végzettségűek aránya a 15 
évesnél idősebb felnőtt népességben egy 
adott településen, annál valószínűbb a Fidesz 
magas listás támogatottsága. Tehát a több 
érettségizett vagy azután is tovább tanuló fel-
nőttel alacsonyabb Fidesz-támogatottság jár 
együtt, és fordítva.

Kik a Fidesz szavazói? 

A választási eredmények elemzéséből az derült ki, hogy minél szegé-
nyebb egy település, annál inkább a Fideszre szavaznak az ott élők. Az is-
kolai végzettség esetében pedig minél képzetlenebb valaki, annál inkább 
a kormánypártra voksolt. 

A háború kirobbanását követően az volt 
a Fidesz egyik fő érve az oroszországi 
szankciók ellen, hogy azok veszélyez-
tetnék a gáz alacsony árát és így a rezsi-
csökkentést is. Az elmúlt hetekben már 
változott a kormányzati szóhasználat. Ez 
pedig nem véletlen, a valós adatok azt 
mutatják, hogy jelenleg a többszörösé-

vel többet fizetünk az orosz gázért, mint 
amennyit az elmúlt durván 20-25 évben 
bármikor. Februárban köbméterenként 
majdnem négyszáz forint volt a Magyar-
országra érkező orosz földgáz átlagára. 
Ez nagyjából a hatszorosa annak, ameny-
nyit a lakosság fizet érte. Persze más mó-
don a különbözetet is tőlünk veszik el.

Drágán jön az orosz gáz 
Magyarországra

A választások előtt erősen rájátszott a magyar kormány arra az általános 
tévhitre, hogy tartósan alacsony, fix gázárat sikerült kialkudnia az oro-
szoktól, ám az olcsó orosz gáz csak mese.

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.g

7.
h

u
 

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.p

en
zc

en
tr

u
m

.h
u

 

2021-ben 155 ezren haltak meg, ami 9,9 
százalékkal, 13 998-cal meghaladta az 
egy évvel korábbit, és 20 százalékkal, 
25 397-tel múlta felül – a koronavírus-jár-
vány előtti utolsó év – 2019 értékét.

Tavaly 93 000 gyermek jött világra, 
662 újszülöttel több, mint 2020-ban.

A halálozások száma azonban a szü-
letésekénél nagyobb mértékben emel-
kedett, ennek következtében a természe-
tes fogyás a 2020-ban mért 48 664-gyel 
szemben 62 ezer volt, ami 27 százalékos 
emelkedést jelent. 

Forrás: www.klubradio.hu

9,7 millió alatt a magyar népesség

Ha nem telepedtek volna le Magyarországon többen, mint ahányan ki-
vándoroltak, akkor még kevesebben lennénk. Így is 2021 végén már csak 
9 millió 689 ezer volt a lakosság száma.
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