
Inflációról akkor beszélünk, ha nem csak 
egyvalaminek az ára emelkedik meg, ha-
nem sokféle árué és szolgáltatásé. Ennek 
az lesz a következménye, hogy egyre ke-
vesebbet tudunk vásárolni ugyanannyi 
pénzért.

A Telex nevű internetes hírúj-
ság munkatársai decemberben 
24 termékből összeraktak egy vá-
sárlói kosarat, amivel egy magyar 
család átlagos hétvégi nagy bevá-
sárlását próbálták meg elemez-
ni. A kosárban a termékeket nem 
darabszámra, hanem életszerű 
mennyiségre számolták, azaz pél-
dául egy kiló cukor mellett két kiló 
kenyeret, 4 liter tejet és 10 tojást 
vettek alapul. 

Ezt a vásárlást idén májusban 
megismételték. Azóta néhány ki-
vétellel minden termék drágult.  
A sertéskaraj például kilónként 

750 forinttal lett drágább, de 10 tekercs 
WC-papír is közel 500 forinttal dobja meg 
a számlát.

A 24-féle megvásárolt termék dec-
ember közepén összesen 16 274 forintba 
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Pártoktól független hetilap

Öt hónap alatt 20 százalékkal lett 
drágább egy nagybevásárlás

A hivatalos statisztika szerint is 10 százalék körüli az árdrágulás, vagyis az 
infláció. Ám a hétköznapi emberek ennek legalább a dupláját tapasztal-
ják, amikor bevásárolnak. 
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Ilyen az őstermelői jövedelem vagy pél-
dául a lakáskiadásból, a lakás eladásából 
származó jövedelem. Ki kell egészíteniük 
a tervezetüket az áfafizetésre kötelezett 
magánszemélyeknek és az egyéni vállal-
kozóknak is.

A NAV által készített, személyre sza bott 
dokumentumot a NAV e-szja-portálján 

KAÜ-azonosítás – ügyfélkapu, elektroni-
kus személyi igazolvány, telefonos azo-
nosítás, arcképes azonosítás – után lehet 
elérni. 

A bevallási határidő május 20-a, addig 
még bárkinek lehetősége van arra, hogy 
benyújtsa bevallását és rendelkezzen 
adója 1+1 százalékáról.

Május 20-ig kell beadni a NAV-nak 
az szja-bevallást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített bevallási tervezetet 
azoknak kell kiegészíteniük, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amelyről a 
NAV nem vagy csak részben rendelkezik adattal.

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.

www.klubradio.hu/atallas
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Áremelkedés 5 hónap alatt

hasznoshirek.hu

WC papír ( 10 tekercs)

Paradicsom (1 kg)

Vaj (250 g)

Burgonya (2 kg)

Tojás (10 db)

Rizs („A” osztály)

Hagyma (1 kg)
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Ez lehet a magyar történelem legna-
gyobb közbeszerzése, 46 milliárd fo-
rinttal gazdagodhatnak a nyertes cé-
gek. Az autópályák üzemeltetője arról is 
dönthet, kivel kötnek üzletet a tervezett 
gyorsforgalmiút-fejlesztésekre. Ha eze-
ket elkészítik, Mészáros és Szijj cégei 

2048 kilométernyi autópályáért fognak 
felelni, és összesen bruttó 250 milliárd 
forintot kaphatnak az adófizetők pénzé-
ből.

Az állam ezt mind az e-útdíj bevé-
teleiből finanszírozza, ami 2021-ben 317 
millárd forint volt.

Mészáros Lőrincék kezelik 
az autópályákat 35 évig

Mészáros Lőrinc és Szijj László cégei 35 évre megkapták a magyar álla-
mi autópályák kétharmadának az üzemeltetését. A Nemzeti Koncesszi-
ós Iroda nem hajlandó adatokat közölni arról, hogy az államnak meg-
érte-e az üzlet.

A rohanó áremelkedés mellett a lakás-
hitelek is jelentősen drágultak. Az újabb 
kamatemelések hatására egy húszmilliós 
kölcsönnek már több mint 30 százalékkal 
magasabb a törlesztőrészlete, mint egy 

éve volt. Egy 20 éves lakáshitelre most a 
legalacsonyabb havi törlesztőrészlet 146 
652 forint, így a futamidő végére 35 265 
240 forintot fizet vissza az adós a 20 milli-
ós hitel nyomán.

Egyharmaddal nőtt a lakáshitelek 
törlesztőrészlete
Tavaly májusban egy 20 milliós, 20 éves futamidejű kölcsönre egy nettó 
300 ezer forintos havi jövedelmű ügyfél még több olyan ajánlatot is kapott, 
amely szerint 110-120 ezer forintos törlesztőrészletet kellett fizetnie, mára 
már ennyi jövedelemmel szóba sem állnak a kérelmezővel. 

került, most viszont már 19 460 forintot 
kellett fizetni ezért a kosárért. Ez 19,6 szá-
zalékos növekedés, azaz kijelenthetjük, 
hogy öt hónapon belül megközelítőleg 
húsz százalékkal drágult egy nagybevá-
sárlás.

A Központi Statisztikai Hivatal min-
den termékre és szolgáltatásra vonatko-
zó mérése szerint 9,5 százalékos volt az 
infláció idén áprilisban.  Ennél nagyobb 
inflációt utoljára 2001 második negyed-
évében láttunk Magyarországon.
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Ennél még meghökkentőbb, hogy a két 
kiemelten fontos terület, az egészségügy 
és az oktatás Pintér Sándor belügymi-
niszterhez kerül, mintha ezek rendőrségi 
ügyek lennének.

Öt minisztérium foglalkozik különbö-
ző gazdasági kérdésekkel. Lázár János 
például az Építési és Beruházási Minisz-
tériumot kapta. A titkosszolgálatokat 
ezentúl Rogán Antal felügyeli. 

Forrás: www.hang.hu    

Minek nem lesz minisztériuma 
az új kormányban?

Bemutatta új kormányát Orbán Viktor miniszterelnök. Továbbra sincs ön-
álló minisztériuma sem az egészségügynek, sem az oktatásnak, sem a 
szociális ügyeknek, de még a környezetvédelemnek sem.

Egy évvel ezelőtt adta be a magyar kor-
mány a helyreállítási alap felhasználását 
tartalmazó nemzeti tervet, de azt a mai 
napig nem hagyták jóvá. Románia magyar 
pénzre átszámítva 700 milliárd, Szlovákia 
310 milliárd, Horvátország 311 milliárd fo-

rintnyi vissza nem térítendő támogatást 
hívott le és használt már fel.

Ujhelyi István európai parlamenti kép-
viselő azt javasolja, hogy sürgősen írja át a 
kormány a beadott tervezetet, ne fosszák 
meg ennyi pénztől a magyar polgárokat. 

2 500 000 000 000 forintra várva 
Ennyi járna Magyarországnak a covidjárvány után létrehozott helyreállítási 
alapból az Európai Uniótól. A kérelmező 26 uniós ország közül csak Len-
gyelország és Magyarország benyújtott tervét nem fogadták el. A többiek 
már a pénzt költik. 
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Csak 22-en jelentkeztek fizikatanárnak 
Drasztikusan fogynak a kémia- és fizi-
katanárok, a nyugdíjba vonulók száma 
sokszorosan meghaladja a pályakez-
dőkét.

Idén mindössze 22-en jelentkez-
tek fizika és 25-en kémia szakos tanári 
képzésre. Pedagógus szakértők szerint 
sokan lemorzsolódnak a tanulmányaik 

során. Vagyis a mostani jelentkezők kö-
zül valószínűleg csak 6-8 fogja valóban 
a pedagógiai pályát választani.

Az iskolákban már olyan kevés a ter-
mészettudományos pedagógus, hogy 
gyakran nem is szaktanárok tartják az 
órákat.

Forrás: www.szeretlekmagyarorszag.hu

Forrás: www.444.hu 
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