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Itt ellenőrizheti a magyar strandok
vízminőségét

www.nyomtassteis.hu

a Szabad Európa hírportál térképre tette
több száz magyar strand eddigi vízminőségét (a www.szabadeuropa.hu oldalon az infografikák menüpontban). Négy
strandon találták olyan gyakorinak a
szennyezés lehetőségét, hogy az veszélyeztetheti a fürdőzők egészségét.
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+36 (1) 461-1819-es hívószámon érhetők
el. Amennyiben általános – azaz konkrét
ügyhöz nem kapcsolódó – tájékoztatást
szeretne, az Infóvonal 1-es menüpontját,
egyedi kérdések, ügyek esetén pedig a
2-es menüpontot kell választani.

hetilap

A nagy rezsicsökkentési hazugság

Forrás: www.szabadeuropa.hu

Egyszerűsödött a telefonos
ügyintézés a NAV-nál
Mostantól elegendő a 1819-es számot
hívni, mind általános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez.
A NAV telefonos szolgáltatásai mostantól egységesen a 1819-es, külföldről a

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

A Fidesz a legutóbbi választási győzelmét többek között annak köszönhette,
hogy végig azt hazudta: egyedül ők képesek megvédeni az alacsony rezsit.
Eközben azzal riogattak, hogy az ellenzék győzelme esetén megemelkednének a rezsiköltségek. Száz nap sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön: nem az
ellenzék, hanem ők törlik el a rezsicsökkentést. Vagyis hazugsággal nyertek
áprilisban, cinikusan becsapva a saját választóikat is.
Szokás szerint: a rezsicsökkentés megszüntetésének bejelentését is egy hazugsággal kezdték. Orbán Viktor közölte, hogy
energia-vészhelyzet van Magyarországon.
Szakértők azonnal jelezték, hogy ez nem
igaz, egy nap múlva az Európai
Unióból is megüzenték: ilyet
csak akkor hirdethetnének ki,
ha egyértelműen fennáll az
ellátás megszakadásának veszélye. Ez azonban nincs így.
Aztán jött a bejelentés, miszerint, aki az átlagnál többet
fogyaszt áramból és gázból, az
brutális díjemelkedésre számíthat. Mivel konkrét rendelet
még napok múltán sincsen,
mindenki csak kétségbeesetten találgat és számolgat.

Egyesek már leszerelték a gázfűtést, rossz
kályhákat állítanak be, felvásárlási láz indult
be szénből és tűzifából.
Közben újabb és újabb hazugságok derülnek ki. Az emberek rezsicsekkjein fel van

Illusztráció: norkoart | ötlet: internet

Érdekli, hogy miben fürdik? Utánanézhet.
A vizsgált strandok 85 százaléka felelt
meg a minimumfeltételeknek.
Bár a legtöbb hazai természetes fürdővíz kiváló minőségű, vannak ismert
strandok, amelyek olyan szennyezettek,
hogy a közegészségügy szerint „nem feltétlenül biztonságos” ott a fürdés. Ezért
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tüntetve, hogy mennyit takarítanak meg az
állami támogatás révén, ez a szám azonban
köszönőviszonyban sincs azzal az ötszörös
vagy többszörös áremeléssel, amivel fenyegetnek.
A kormány arról beszél, hogy a többségnek meg kell fizetnie a gáz világpiaci árát.
Miközben fél évvel ezelőtt Putyin elnök azt
állította, Orbán társaságában, hogy mi a világpiaci árnak csak az ötödét fizetjük az oroszoknak.
Dőlnek az információk a nyugat-európai
országokból, ahol sokkal kisebb az ener-

giahordozók piaci ára, mint amiről a hitelét
teljesen elveszített magyar kormány itthon
beszél.
Egyelőre teljes a káosz, de már a Fideszre szavazók is azzal vádolják a kormányt,
hogy becsapták őket, amikor a rezsicsökkentés megtartásával hitegettek.
Az emberek rettegnek, mert a magyarok
döntő többségének olyan kevés a fizetése,
hogy nem tudná kigazdálkodni a jelenlegi
rezsinek még a dupláját sem, nemhogy a
többszörösét.

650 000 forinttal nő a miniszterek bére
Az emelés jócskán meghaladja az éves inflációt és az átlagkereset növekedését is.
Pár hete Orbán Viktor fizetését emelte
meg a parlament kétmillió forinttal, most
a kormánytagok következnek. Eddig a
miniszterek nagy része – pár kivételtől eltekintve – havi bruttó 1,98 millió Ft-ot ka-

pott, ez fog most 2,6 millióra emelkedni.
Sokan közülük azonban egyben országgyűlési képviselők is, amely munkáért
még külön 1,3 millió forint illeti őket, így
az ő fizetésük 4 millió körül lesz majd.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Kata megy, Viktor marad?
Mindenféle egyeztetés nélkül, egy nap alatt verte keresztül a parlamenten a
Fidesz azt a törvényt, amely 400 000 katás kisvállalkozó életét döntötte romba egy pillanat alatt.

zási formába, ami sokaknak már nem is éri
meg, így várhatón abbahagyják a tevékenységüket, vagy a fekete gazdaságban – adózás nélkül – folytatják.
Teljesen érthetetlen, hogy mi szükség
volt erre a lépésre éppen egy ilyen nehéz
gazdasági helyzetben. Budapesten napok
óta tartanak a tiltakozó tüntetések és hídfoglalások, amelyek átterjedtek már vidékre
is. A tüntetők azt követelik, hogy a kormány
egyeztessen az egyes szakmákkal, illetve
vonja vissza ezt a kapkodó rendelkezést.
Szerintük a kata maradjon, és Viktor menjen.

Illusztráció: Pápai Gábor

Azonnali béremelést kapnak
a rendőrök és a katonák
A fizetések rendezése nagyon is időszerű volt ezeken a területeken, de sokak
szerint ebben az újabb hirtelen döntésben szerepet játszhat az is, hogy a kormány így igyekszik megvásárolni a két fegyveres testület tagjainak hűségét.
A társadalom ugyanis nem biztos, hogy tétlenül fogja nézni, milyen durván
becsapta a Fidesz a választási ígéreteivel.
A rendvédelmi szervek először szeptembertől kapnak egy bruttó 117 ezer forintos emelést, majd 2024-ben egy másikat.
Az első ütem jelentős, 30–44 százalékos
mértékű.
A katonák fizetése is hasonlóan növekszik. Jelenleg egy kezdő közkatona

bére bruttó 280 ezer Ft, szeptemberre ezt
390 ezer forintra emelik, majd 2024-ben
439 ezerre.
A határőrzéshez létrehoznak egy határvadász ezredet is, ők havi 400 ezer Ftot fognak keresni.
Forrás: www.portfolio.hu

Megrohamozták a Tüzép-telepeket
Forrás: www.nyomtassteis.hu

A kata nevet viselő vállalkozási forma egyszerű volt, és tényleg keveset kellett adózniuk azt ezt választóknak. Cserébe a nyugdíjuk is nagyon alacsony lesz. A kiskapukat
már tavaly elzárták, amikor 3 millió forintban
maximálták azt az összeget, amit egy cégtől
felvehet egy katás. Ez havi 250 ezer forintot
jelent. Ráadásul az adóhatóság bármikor ellenőrizhette is a cégeket, hogy nem bújtatott foglalkozásról van-e szó. Most orvosok,
művészek, tanárok és megannyi foglalkozás képviselői esnek el fő bevételi forrásuktól vagy kiegészítő jövedelmüktől. Csak az
az egyéni vállalkozó folytathatja katásként,
aki kizárólag magánszemélyeknek számláz,
de ilyen elenyésző számban akad. Pár hetet
adott a kormány ezeknek a vállalkozóknak,
hogy döntsenek: vagy céges partnereikről
és ezzel bevételeik túlnyomó részéről, vagy
a katáról mondanak le.
Utóbbi esetben szeptemberre át kell
lépniük egy másik, előnytelenebb vállalko-

Forrás: www.hvg.hu

Amióta a kormány – korábbi ígéreteivel
teljesen ellentétesen – bejelentette a
rezsicsökkentés kivégzését, rengetegen próbálnak a gázfűtésről hagyományos tüzelésre áttérni.
Kereskedők arról számolnak be,
hiába drágult duplájára a szén, az em-

berek annyira félnek, hogy bármi áron
megvennék, csak legyen. Győrben
olyan roham van, amilyen csak egyszer
fordult elő az utóbbi harminc év alatt.
Sok helyen az összes tüzifa elfogyott
már, és elképzelhető, hogy országos
hiányra számíthatunk.
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