
Hiába növekedett a minimálbér nálunk 
is az utóbbi években, messze le vagyunk 
maradva az Európai Unió tagállamaitól: 
van, ahol ez négyszer annyi, mint nálunk. 
Csak Romániában, Bulgáriában és Lett-
országban kisebb ez az összeg. Ezért is 
annyira fontos a számunkra, hogy a na-
pokban megszületett a megállapodás 
az Európai Unió jogalkotó intézményei 
között a megfelelő szintű európai mini-
málbérről, amit két éven belül kell átül-
tetni a nemzeti törvényekbe.

– Minden európai munkavállaló bé-
rének elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy kifizethesse az élelmezését, a lak-
bért és a fűtést, de azt is lehetővé kell 
tennie, hogy időnként új ruhákat vehes-
sen vagy elmehessen nyaralni – fogal-
mazott Agnes Jongerius holland képvi-
selő.

A kormányok szabad kezet kapnak a 
minimálbér megállapításának módsze-

rében, a lényeg az, hogy a javadalmazás 
garantálja a tisztességes megélhetést.

Forrás: www.nepszava.hu 
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Mi az az európai minimálbér? 

Megszületett a megállapodás az Európai Unión belül, hogy bevezetik a tag-
országok az európai minimálbért. Ez nem minden országra érvényes azonos 
összegű minimális bért jelent, hanem azt, hogy a jövőben kiszámítható módon 
kell meghatározni ennek mértékét. Az összegnek garantálnia kell a tisztessé-
ges megélhetést, és a megfelelő életszínvonalat a munkavállalók számára.
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Az autótulajdonosoknak 2022. június 30-
ig kötelezően el kell végeztetniük a mű-
szaki vizsgát, ugyanis ennek hiányában 
nem lehet majd közlekedni a 
forgalomban. A moratórium mi-
att több autósnak kell számol-
nia nagyobb anyagi ráfordítás-
sal a sikeres vizsga érdekében, 
amelynek során a gépjármű 
15 különböző területét vizsgálják át. A 
rendszeres karbantartás mellett néhány 
szempontot az autótulajdonosoknak cél-
szerű szem előtt tartaniuk. Ilyen a folya-
matos olajcsere, a szűrőberendezések 

vizsgálata (pl. a légszűrő, az olajszűrő, 
üzemanyagszűrő, pollenszűrő), a klíma-
töltést is javasolt felülvizsgálni. A fékek 

és a gumiabroncsok állapotának 
felmérése kiemelten fontos – 
ugyanis ez utóbbi sokakat meg-
lephet a vizsgán.

A vizsgázók számának nö-
vekedése miatt érdemes minél 

előbb időpontot foglalni. Bár a műszaki 
vizsga legfeljebb néhány órát vesz igény-
be, azonban az előre nem várt javítások 
miatt javasolt 2–4 héttel előbb bejelent-
kezni a szervizbe.

Júliustól újra kötelező a műszaki 
vizsgáztatás

A covidjárvány miatti türelmi idő lejárta után a szokásosnál több autó buk-
hat el a műszaki vizsgán, hiszen számos gépjármű esetében sok idő telt el a 
legutóbbi tesztelés óta. Mire figyeljünk?

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

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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A minimálbér országonként 
2022. január 1-én (euróban)

hasznoshirek.hu
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Mivel áprilisban még „csak” 9,5 százalékos 
volt az infláció, ez egy hónap alatt 1,2 száza-
lékpontos gyorsulást jelent. A fogyasztói árak 
havi emelkedése ennél is nagyobb, 1,7 száza-
lékos volt. Ez szintén gyorsuló mértéket jelez. 
Legutóbb 2001 nyarán, az első Orbán-kormány 
idején volt két számjegyű áremelkedés, akkor 
10,8 százalékon tetőzött a pénzromlás üteme.

A KSH adatai szerint az utóbbi 12 hónap-

ban az élelmiszerek és a tartós fogyasztási 
cikkek drágultak a legjobban, míg a háztartási 
energia és a ruházkodási cikkek ára nem nö-
vekedett annyira. Az élelmiszerek ára május-
ban 18,6 százalékkal emelkedett, ezen belül 
például a margarin ára több mint 40 százalék-
kal, a kenyér, a száraztészta, a baromfihús, a 
tejtermékek és sajtok ára több mint 30 száza-
lékkal nőtt.
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Kiugróan drágul a strandolás ország-
szerte. Az önkormányzati cégek másfél 
évig nem emelhettek árat a koronaví-
rus miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt, 
most azonban kivétel nélkül megteszik. 
Budapesten már megemelték az ára-
kat. A Paskál fürdőbe a hétvégi napokon 

több mint 10 ezer forintért mehet be egy 
4 tagú család, ez 900 forinttal több, mint 
eddig, a Gellértben pedig személyenként 
7600 Ft-ot kell fizetni .A Fürdőszövetség 
szerint, ahol eddig még nem emeltek, ott 
a következő néhány hétben fognak.

Forrás: www.hvg.hu

Sokba kerül a strandolás is

Tíz százalék fölött az áremelkedés

Átlépte a lélektani határt, és 10,7 százalékra nőtt az éves infláció májusban – 
közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az élelmiszerek terén a 30 szá-
zalékos drágulás sem ritkaság. 

Akik júniusban kérték a támogatást, 
azoknak ez az összeg 3,89 millió forint, a 
júliusi igénylőknek viszont még ennél is 
jelentősebb az összeg. Az ő „büntetésük” 
akár a 4,5 millió forintot is meghaladhatja. 
Ezenkívül az ilyen esetekben a futamidő 

hátralévő részében jelentősen megnő a 
törlesztőrészlet is. 10 millió forint igény-
lése esetén az induló 46 ezer forintos 
havi törlesztőrészlet csaknem a duplájá-
ra emelkedhet az ötödik év után, megha-
ladhatja a 87 ezer forintot.

Forrás: www.hvg.hu 

Bajban lesznek, ha nem szülnek 

A babaváró támogatás egyik fő feltétele, hogy az igényléstől számított öt 
éven belül gyermeket kell vállalnia a házaspárnak. Ha a feltétel mégsem 
teljesül, négymilliónál is többet kell azonnal visszafizetniük. 

Másra költötték az ukrán menekültek pénzét

A menekültválság által leginkább érintett 
tagállamok számára az Európai Unió na-
gyon komoly pénzügyi támogatást adott. 
Magyarországnak 110 milliárd forint járt, 
aminek a nagy része már áprilisban elju-

tott hozzánk. A probléma csupán az, hogy a 
magyar kormány a menekültek helyett állí-
tása szerint a koronavírus okozta gazdasági 
károk helyreállítására költötte a pénzt. 

Forrás: www.hang.hu

A Facebookon közzétett nyílt levelükben arról 
írnak, hogy néhányan reménykedtek, hogy az 
új kormány megalakulásával a magyar pe-
dagógustársadalom lesújtó helyzete végre 
napirendre kerül. Eddig azonban nem kaptak 
mást, csak cinikus mondatokat. 

„Mivel minden jogszabályi lehetőségün-
ket megvonták az elégedetlenségünk kife-
jezésére, nem marad más választásunk, mint 

egzisztenciális kockázatok árán is a polgári 
engedetlenség eszközéhez nyúlni” – írják. 
Ez jelentheti a tanórák megtartásának és az 
érettségiztetés megtagadását, távolmaradást 
az iskolán kívüli programoktól, illetve a nap-
lóvezetés, bizonyítványhitelesítés felfüggesz-
tését.

Az Illyés tanárai a társadalom támogatá-
sát kérik az akciójukhoz.

Engedetlen tanárok
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Nézzük a tényeket! Az infláció már a hábo-
rú kirobbanásakor, vagyis február 24. előtt 
is 8,3 százalék volt. Most 10 fölött van. Je-
lenleg és akkor is magasabb volt ez a szám, 
mint a környező országokban. Természete-
sen rossz hatással van az egész világon a 
pénzügyi helyzetre a háború, de ezt nálunk 

tovább rontották a kormány átgondolatlan 
és felelőtlen intézkedései. A választás előtt 
kiosztott száz- és százmilliárdok és a mul-
tikra kivetett mostani adók is (amelyeket 
természetesen szintén mi fizetünk meg) az 
inflációt, az áremelkedést növelik – még-
hozzá egyre gyorsuló mértékben. 

Háborús infláció?
A Fidesz és Orbán Viktor gyakran él azzal a módszerrel, hogy bizonyos 
dolgokat úgy nevez el, ami a számukra kívánatos értelmezését adja egy 
adott ügyeknek. A „háborús infláció” kifejezés például azt sugallja, hogy 
az egyre durvább áremelkedések oka az orosz–ukrán háború. De tényleg 
így van ez?

Polgári ellenállást jelentett be a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium közel 
hatvan tanára, hogy felhívják a kormány figyelmét: máig nem kapták meg 
az ígért anyagi és erkölcsi megbecsülést, és a munkájukat egyre nehezebb 
körülmények között kell végezniük.
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