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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Jó hír azoknak, akiknek a 3G technológia kivezetése miatt használhatatlanná
vált a mobiljuk, hogy jövő év március végéig meghosszabbítja mobiltelefonkészülék-csere programját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
váltaniuk; az NMHH programja ehhez nyújt
támogatást. Azoknak, akik hanghívásra, smsküldésre használják a készüléküket, nincs
tennivalójuk, ezek a funkciók továbbra is működnek majd a 2G-hálózatokon – olvasható a
hatóság közleményében.
A Magyar Telekom már június 30-án leállította a 3G hálózatát, a Vodafone és a Yettel
pedig jövő májustól kezdi meg a lekapcsolási folyamatot.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Lapunkban hónapok óta elhelyezünk egy QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Forrás: www.penzcentrum.hu

Július 18-ától a támogatás összege a duplájára, 20 ezerről 40 ezer forintra emelkedik, valamint megszűnik az eddig alkalmazott 120
ezer forintos felső értékhatár is, amennyiért
eddig készüléket választhattak az érintettek.
Májustól a kezdeményezést a 2G-s mobilokra
is kiterjesztették. Ahhoz, hogy a legfeljebb
3G-képes mobiltelefonnal rendelkezők továbbra is használhassák a mobilinternetet,
fejlett, 4G- és 5G-képes mobiltelefonra kell

ggetlen

ól fü
Pártokt

hetilap

Nem akar inflációkövető
béremelést a kormány
A kormány nem akar jelentősebb béremelést, mert szerintük ettől tovább növekedne az infláció. De sem Orbán Viktor pár héttel ezelőtti milliós béremelése
esetén, sem a választások előtti eszelős pénzosztogatáskor nem volt ez szempont. Ha nem emelik bizonyos munkakörökben a béreket, akkor sokan egyszerűen nem tudnak majd megélni. Az inflációt más eszközökkel kell megállítani.
Megdöbbentek a szakszervezetek Nagy
Márton gazdaságfejlesztési miniszter kijelentésén, aki szerint a magasabb bérből
magasabb fogyasztás lesz, abból pedig
még magasabb infláció, vagyis ár-bér
spirál keletkezik. Aki azt is hozzátette,
hogy ez „akkor tud megoldódni,
és szomorú ezt mondani, hogyha
a bérek növekedési üteme az infláció növekedésétől elmarad”.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Zlati Róbert szerint
ez méltatlan és kockázatos üzenet
a munkavállalóknak, különösen
azok után, hogy a Fidesz-kormány
a parlamenti választások előtt két
kézzel szórta a pénzt, s egyébként
éppen most szavaztatta meg a
parlamenttel a miniszterelnök fizetésemelését. (Orbán Viktor ed-

digi 1,5 milliós fizetését 2 millió forinttal
növelték meg, és ehhez jön még az 1,3
milliós képviselői díj, vagyis havi 4,8 millió
forintot keres hivatalosan.) A választások
előtti osztogatáskor miért nem tartott a
kormány az ár-bér spirál kialakulásától?

Illusztráció: Pápai Gábor

Duplájára emelkedik a mobiltelefonkészülék-cserére nyújtott támogatás
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– teszi fel a kérdést Zlati Róbert. Most
viszont duplán járnak rosszul azok, akik
akkor nem kaptak. Úgy véli, a kormány
megint a legnehezebb helyzetben lévő
munkavállalók hátán akar kimászni egy
végtelenül súlyos gazdasági helyzetből.
A szövetség elnöke megdöbbentőnek tartja, hogy Nagy Márton éppen a
közszférában és az állami cégeknél hírhedten lemaradt bérezést említette jó
példaként az ár-bér spirál megakadályozására. Érdekes és egyben szomorú
is lesz majd, ha a tanárok után az államigazgatási szakemberek közül is egyre
többen átszivárognak majd eladónak,
például a jól fizető Aldiba – tette hozzá.

A szakszervezetek azt üzenik, keményen fognak harcolni a minimálbér-emelési tárgyalások idején, és nem fognak
engedni a legalább az inflációt követő
mértékből.
A miniszterelnök fizetésemeléséről
megkérdezték Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert is: Ha a
kormány szerint nem várhatók béremelések ebben a gazdasági helyzetben, miért
nyújtott személyesen be törvényjavaslatot arról, hogy több mint kétszeresére
emelkedjen Orbán Viktor fizetése. Gulyás
erre azt válaszolta, hogy: „Egy fizetést ki
tud a költségvetés gazdálkodni.”

A csok-hitelnél 30 millió is lehet
a büntetőkamat
A jegybanki alapkamat-emelés következtében brutálisan emelkedhet a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (csok) büntetőkamata. Szakértők szerint
azonnal módosítani kellene a jogszabályokon, ellenkező esetben családok
tömegei mehetnek tönkre.
A kamatemelések hatására hónapról hónapra egyre nagyobb az ára annak, ha az
igénylők nem tudják teljesíteni a legnépszerűbb állami családtámogatások felvételekor vállalt gyerekszámot. Azoknak, akik
júliusban kötnek szerződést, valamivel több
mint 4,5 millió forintot kellene egy összegben visszafizetniük, ha nem teljesülnek a
gyermekvállalás feltételei, az augusztusban szerződőkre viszont ennél is magasabb
büntetés vár. Ők 4,8 millió forintot is meghaladó büntetéssel számolhatnak.

Forrás: www.szakszervezetek.hu

Húszszázalékos béremelést
követelnek a közszférában dolgozók
Az infláció miatt, július 1-től visszamenőleg kapjon 20 százalékos fizetésemelést minden köztisztviselő, pedagógus,
egészségügyi és rendvédelmi dolgozó
– követeli a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ).
Az érdekvédők szerint a közszolgálat
több ágazatában lényegében megszűnt
a munkatársak garantált előmenetele,
sok helyen pedig elfogadott a megálla-

pított alapbérnél kisebb összeg kifizetése is, miközben a parlamenti képviselők
fizetése automatikusan emelkedik, ha
nő az átlagbér.
Már 12 éve nem nőtt a köztisztviselői
illetményalap 38 650 forintos összege,
ezért az országban több száz település van, ahol saját forrásból nem tudtak
ezen emelni az önkormányzati alkalmazottak bérének megállapításakor.

Május és június között 30 százalékkal
növekedett a magyar ingatlanok iránt érdeklődő külföldiek száma. Az ok egyszerű: néhány hónapon belül értéke tíz szá-

2

zalékát veszítette el a forint az euróhoz
képest, ezzel pedig jelentősen olcsóbbak
lettek a külföldiek számára a magyarországi ingatlanok.
Forrás: www.telex.hu

Forrás: www.444.hu

Harmincszázalékos az élelmiszeráremelkedés
Forrás: www.telex.hu

Diákhitel Plusz továbbra is kamatmentes marad.
A Diákhitel 1 kamatát a feltételek
szerint félévente változtathatja meg a
Diákhitel Központ Zrt.

Forrás: www.civilhetes.net

Külföldiek viszik a magyar ingatlanokat

Két és félszeresére emelik a diákhitel kamatát
Július 1-től 1,99 százalékról 4,99 százalékra emelkedik a szabad felhasználású diákhitel kamata.
A felsőoktatási önköltségre felhasználható Diákhitel 2 és az egyszeri

Ez már önmagában is hatalmas összeg
egy átlagos család számára, és itt még nem
ért véget a büntetés. A futamidő hátralévő
részében ugyanis megemelt kamattal folytatódik a törlesztés, ami jelentősen megdobja a havi törlesztőrészletet. A júliusban
érvényes referenciamutatóval számolva az
első öt évben fizetett 45-46 ezer forintos
törlesztőrészlet akár 100 ezer forint közelébe is emelkedhet, ami több mint a duplája
az eredeti összegnek.

Két és fél éve veti össze a G7 nevű internetes lap minden hónapban a nagy hazai kiskereskedelmi láncok árait: a hónap
elején egy átlagosnak tekintett fogyasztói kosár alapján nézik meg, hogy az
Aldiban, a Lidlben, a Tescóban és a Pen-

nyben mennyibe került volna egy nagybevásárlás.
Számításaik szerint egy átlagos bevásárlás alapján az élelmiszerek ára 29,4
százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.
Forrás: www.444.hu
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