hasznoshirek.hu

Újra kell jelentkezni a hiteltörlesztési
kedvezményért
A kamatstop mellett a hitelek törlesztési moratóriumát is meghosszabbította a kormány 2022. december 31-ig. Ez azonban nem automatikus: július
végéig kérelmezniük kell a moratóriumban lévő adósoknak, hogy ha továbbra is megtartnák ezt. Ha nem teszik, augusztustól automatikusan kikerülnek a moratóriumból.
A moratórium augusztus 1-től
december 31-ig történő meghosszabbítását az kérheti, akire a rendelet hatályba lépésének napján, azaz június 17-én a
moratórium vonatkozott.
A jelenleg a fizetési moratóriumban lévőket bankjuk fogja tájékoztatni a további teendőkről, illetve
megkapják a kérelem hivatalos formuláját is. Ha ez megérkezett, akkor július
31-ig mindenképpen nyilatkozniuk kell,

ha benne akarnak maradni augusztustól is a moratóriumban.
Ha bármilyen okból nem kapnak értesítést néhány napon
belül, akkor érdemes felvenniük a kapcsolatot a bankjukkal.
A hitelt felvevők a rendeletben
meghatározandó formájú és tartalmú kérelmet természetesen ettől függetlenül,
önállóan is benyújthatják a hitelezőjüknek, de ebben jobb biztosra menni.
Forrás: www.hvg.hu

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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Miért baj, hogy ennyire gyenge
a forint?
Kit érdekel, hogy 400 forintba kerül egy euró, ha mi forintban fizetünk itthon, és
külföldre sem akarunk utazni? – mondogatják sokan. Sajnos, a helyzet az, hogy
a hazai árakat is rendkívüli mértékben befolyásolja a forint gyengülése. Mivel
a környező országok valutája egyáltalán nem gyengül ilyen mértékben, bizony
ebben is a saját kormányunk a hibás.
Amikor Orbán Viktor 2010-ben másod- a forint, többe kerül az áruk behozatala.
szor került a hatalomba, egy euró 270 Ezt a pluszköltséget pedig áremelésforintba került. Ezt „sikerült” 12 év alatt sel áthárítják a vásárlókra, vagyis a forint
400 forintra lerontania. Még ezt meg- gyenge árfolyama miatt is ilyen magasak
előzően, 2008-ban nyilatkozta azt, hogy az árak. De ha külföldre utazunk, akkor
„A miniszterelnök-csere a megoldása a szintén szembesülünk a ténnyel, hogy
forintválságnak”. Pedig akkor
az a válság azt jelentette, hogy
Ennyivel változott egy euró ára
egy euró 274 forint volt! Azóta
a nemzet valutájában 2022.
sokat változott a kormány álEnnyivel
változott egy
euró ára a nemzet
február
és június
között
láspontja, Gulyás Gergely, a
valutájában 2022. február és június között
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Román lej
Bolgár leva Horváth kuna Lengyel zlotyi Cseh korona Magyar forint
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rendelnek meg, így, ha gyenge
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sokkal kevesebbet ér a pénzünk, mint
például egy évvel ezelőtt. A covid előtti
évben, 2019-ben a magyarok 25 milliószor utaztak külföldre, ami azt jelenti,
hogy sokan többször is kiutaztak. Míg
természetesen sokan vannak, akik soha
nem mennek külföldre.
A kormány igyekszik a forint romlását

is az orosz–ukrán háborúra fogni. De egyrészt a forint gyengülése már évek óta
tart, másrészt a környező, egykori szocialista országoknak sokkal kisebb mértékben gyengül a saját valutájuk. Sem a
cseheknél, sem a horvátoknál, sem a lengyeleknél nem látunk ekkora zuhanást.
Forrás: www.444.hu, www.hvg.hu

Pár nap alatt 300 rendőr mondott fel
Június első nyolc napján, amiben benne volt a pünkösdi hosszú hétvége
is, a rendőrök egy százaléka nyújtotta be lemondási kérelmét, amit korábban a járvány miatt nem tehettek. A kilépések még folytatódhatnak.
A rendőrségtől a kormány határozata értelmében 2020. novembertől 2022. május 31-ig
nem lehetett távozni.
A 300-as szám jelentősnek mondható
– mondta Pongó Géza, a Független Rendőr

Szakszervezet főtitkára. A következő hetekben még lehetnek jó néhányan, akik leszerelnek. Pongó szerint főként a közrendvédelmi
területről, az utcai szolgálatot végző tiszthelyettesek köréből távoznak sokan.

Forrás: www.telex.hu

Június 15-től újraindulnak
a kilakoltatások
Június 15-től vége az adósok számára
két nagyon fontos moratóriumnak. Az
egyik a lakóingatlan-árverések moratóriuma. A covid-veszélyhelyzet miatt
– szinte két éve – nincsenek lakójellegű
ingatlanok árverésre kiírva. Június 15-től

Kétmilliós fizetésemelés Orbán Viktornak
Eddig bruttó 1,5 millió forint volt a kormányfői illetmény. Ezt most egy törvénymódosítással a házelnök, Kövér László fizetéséhez
kötik, azaz mostantól bruttó 3 millió 554
ezer forintot fog keresni Orbán Viktor. Ehhez még hozzáadódik a bruttó 1,3 milliós

Nincs pénz a tanárok béremelésére
A kormány azt állítja, hogy az uniós helyreállítási alapból adná oda a tanároknak a beígért háromszor 10 százalékos béremelést, de ez a pénz a
jogállamisági problémák és a hazai korrupció miatt továbbra sem érkezett
meg Brüsszelből.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter az ellenzéki pártokat
okolta a béremelés elmaradása miatt,
szerinte ugyanis azért küzdenek, hogy az
uniós pénzt továbbra se fizessék ki Magyarországnak. Valójában persze a kormánynak kellene olyan lépéseket tennie,
ami megnyugtatná az Uniót, hogy a jövőben már nem lopják el az onnan érkező
támogatásokat.
Magyarországon a tanári fizetés
mindössze a 60 százalékát éri el annak,
amit hasonló szintű végzettséggel más

országokban lehet keresni. Ezért olyan
óriási a tanárhiány.
Forrás: www.444.hu

Hiteltelen a közmédia

azonban elindulhatnak ezek az árverések is. Egyes becslések szerint ebben a
két évben úgy feltorlódtak az árverésre
váró ingatlanok, hogy most közel 30 000
ház vagy lakás várakozik arra, hogy árverésre bocsássák.

Forrás: www.hvg.hu

képviselői alapilletménye is, így az összes
hivatalos keresete havi bruttó 4,854 millió
forint lesz. Ezentúl a miniszterek fizetésének nincsen felső határa, és hogy ki menynyit kaphat, azt nem törvény, hanem Orbán
dönti majd el.

Forrás: www.24.hu

Egy nemrégiben megjelent nemzetközi kutatás szerint a független televíziókat és hírportálokat sokkal hitelesebbnek tartják a magyarok, mint az
MTV-t vagy például a Kossuth rádiót.
A hazánkkal foglalkozó fejezet először is
megállapítja, hogy nemcsak a közmédia
vált a kormány propagandaeszközévé az
elmúlt tíz évben, hanem a kereskedelmi
média nagy része is kormányközeli szereplők ellenőrzése alatt áll, a tulajdonos,
az állami reklámköltések vagy más közfinanszírozás révén.
Ami a hagyományos média – tévé,
rádió, heti- és napilapok – elérését illeti,
48 százalékkal vezet az RTL Klub. A leghallgatottabb a Retro Rádió 18 százalék-

kal, míg az MTV-ből csak az emberek 16
százaléka, a Magyar Rádióból pedig 12
százalék tájékozódik.
A legmegbízhatóbbnak a HVG-t és az
RTL Klubot tartják (52 és 51 százalék). Az
első öt helyen csak független médiumok
vannak. Harmadik helyen a Telex áll, 4.
az ATV, 5. a 24.hu hírportál. A legkevésbé
megbízhatók között van a köztévé (MTV)
és a TV2, amelyekben mindössze 31-31
százalék bízik meg.
Forrás: www.klubradio.hu
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