
Az egész ország kétségbeesetten szá-
mol, hogy belefér-e még a kedvezmé-
nyes tarifába, illetve mennyivel kell majd 
többet fizetnie. Közben egyre több infor-
máció érkezik arról, hogy Európa-szerte 
jóval alacsonyabb az 
úgynevezett világpiaci 
ár, mint amit a Fidesz-
kormány nálunk meg-
állapított. Közrejátszhat 
ebben az a tényező is, 
amire Újhelyi István, 
európai parlamenti kép-
viselő hívta fel a figyel-
met, hogy sehol másutt 
nincsen ilyen magas, 27 
százalékos áfa az ára-
mon és a gázon. 

Az ellenzéki politi-
kus szerint Orbán Viktor 
jelenlétében az Euró-
pai Unió állam- és kor-

mányfőinek tanácsa már a tavaly októbe-
ri brüsszeli csúcstalálkozón – vagyis majd 
fél évvel a háború kitörése előtt – fontos 
napirendként tárgyalta az elszabaduló 
energiaárak elleni kormányzati fellépé-
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Pártoktól független hetilap

A rezsicsökkentés szűkítésén is 
nyerészkedik a Fidesz-kormány 

Egyedül a Fidesz-kormány tartja mesterségesen rekordmagas mértéken az 
energia áfatartalmát Európában, pedig az Unió már április óta lehetőséget ad 
egy kedvezményes adókulcsra. Teszik ezt olyankor, amikor az áram ára duplá-
jára, a gázé pedig hétszeresére emelkedik Magyarországon.
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Az adatok átlagos teljesítményű eszközök 
szokásos használatát feltételezve, körülbelüli 
becslésen alapulnak – emelte ki az MVM.

Főzés, mosás, fűtés
• Mikrohullámú sütő: 5 adag fagyasztott 

félkész étel felmelegítése = 1 kWh
• Elektromos tűzhely: egyheti étel elkészítése 

egy négytagú családnak = 20 kWh
• Hűtőszekrény: 2 kWh naponta
• Kávéfőző: 40 csésze kávé elkészítése = 1 kWh
• Teafőző: 35 csésze tea elkészítése = 1 kWh
• Mosogatógép: egy teli „töltet” = 2 kWh
• Heti mosás egy négytagú családnak = 10 kWh
• Vasaló: két óra használat = 1 kWh

Világítás és töltés
• 40W-os égő 25 órányi használata = 1 kWh
• Energiatakarékos izzó: (20 W) 50 órányi 

használat = 1 kWh
• Mobiltelefon-töltő: 100 töltés = 1 kWh

Szórakozás és egyéb
• Számítógép: 3 órányi használat = 1 kWh
• Televízió (39 coll LED): 20 órányi  

használat = 1 kWh
• Hajszárító: (1000 W) 6-szor 10 percnyi 
 használat = 1 kWh

Mire elég 1 kWh áram? – megmutatjuk

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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1 köbméter lakossági gáz ára forintba átszámolva

1 köbméter lakossági gáz ára 
forintba átszámolva

A rezsicsökkentés korábbi formájának eltörlése miatt fontossá vált, hogy 
tisztában legyünk az elektromos háztartási készülékeink fogyasztásával. Ha 
ismerjük az adatokat, akkor tudatosan változtathatunk a szokásainkon és ez-
zel együtt a számláink végösszegén is. Ebben segít a Magyar Villamos Művek 
részletes listája. 

Forrás: mvmnext.hu
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Nyíregyházán, Szegeden, Győrben, Deb-
recenben, Egerben, Pécsen, Ajkán, Kalo-
csán, Miskolcon, Békéscsabán, 
Gyöngyösön és további más vá-
rosokban vonultak utcára 
a felháborodott embe-
rek. A szervezők között 
ott találjuk a pártokat, az 
MMM mozgalmat, önkor-
mányzati képviselőket, 

de magánszemélyeket is.  Szegeden hi-
dat foglaltak, Miskolcon tüntető sétát tar-

tottak, másutt kisebb-nagyobb 
gyűléseken fejezték ki elégedet-
lenségüket és felháborodásukat 

amiatt, hogy becsapta és 
kilátástalan helyzetbe 
hozta őket a Fidesz-kor-
mány. 

Forrás: www.nyomtassteis

Tüntetési hullám vidéken is

Ötvenszázalékos fizetésemelés 
az államtitkároknak

Bár azt mondták korábban, hogy a kor-
mány saját magán spórol, 16 államtit-
kárnak adott jókora fizetésemelést a 
miniszterelnök. Egy lépésben 52 száza-

lékkal emelték meg az illetményüket, 
ami közel 700 ezer forintot jelent. Mivel 
képviselők is, ők már bruttó 3,3 millió 
forintot keresnek havonta.
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sek támogatását. Ez vezetett végül odá-
ig, hogy áprilisban új, kedvezményes 
áfakulcs-megállapítási szabadságot ve-
zettek be, vagyis lehetőséget kaptak a 
tagállamok az energia esetében is ked-
vezményes adókulcs meghatározására. 
Ezzel pedig egyedül a magyar kormány 
nem él, mesterségesen rekordmagas 
mértékben tartja az energia áfatartalmát! 
Miközben Horvátországban felére csök-
kentették, Romániában, Spanyolország-
ban és Lengyelországban levitték öt 
százalékra, Belgiumban 21 százalékról 6 

százalékra csökkentették, Hollandiában 
9 százalékra, de még a leggazdagabb 
európai kisállamnak számító Luxem-
burgban is kevesebb adótartalom van a 
rezsin, mindössze 14 százalék; pedig ná-
luk nyolcszázezer forintnyi a minimálbér.

Vagyis az átlagfogyasztás felett a 
duplájára növekvő áram-, illetve hétsze-
resére emelkedő gázár tulajdonképpen 
még jól is jön a Fidesz-kormánynak, hi-
szen a rekordméretű áfa a rekordméretű 
áron jóval több bevételt jelent, mint ko-
rábban.  

Ennyivel támogatja kormányunk a Bosz-
niai Szerb Köztársaság kis- és középvál-
lalkozóit. Az ott működő több mint 1400 
vállalkozás között osztják el ezt a pénzt. 

Cégenként körülbelül 10 millió forintot 
igényelhetnek. Jövőre újra ugyanennyit 
kapnak majd a „gazdag” Magyarországtól 
ezek a cégek.  

Forrás: www.portfolio.hu

14 milliárd a boszniai szerb 
vállalkozóknak

A kata adózási forma eltörlése miatti fővárosi tiltakozások átterjedtek a vi-
déki városokra is. Július 18. és 23. között tucatnyinál is több helyen voltak 
különböző megmozdulások, amelyek tematikája kiterjedt a rezsicsökkentés 
részbeni eltörlésére is.

Az Európai Bizottság egy utolsó hónapot 
adott Magyarországnak, hogy kezelje a 
jogállamisággal kapcsolatos aggályokat, 
mielőtt felkérné az Európai Unió kormá-
nyait tömörítő Tanácsot, hogy az 
függessze fel azokat a forráso-
kat, amelyek Magyarországnak 
a 2021–2027-es uniós költségve-
tésből járnának.

Orbán Viktor még mindig nem 
érti meg, hogy valódi lépéseket vár 
el az Európai Unió a demokrácia megerő-
sítése és a korrupció visszaszorítása ér-
dekében, különben nem fog pénzt kapni 
Magyarország.  

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy 
az uniós pénzek veszélyben vannak Ma-
gyarországon elsősorban a korrupció 
miatt, amely olyan uniós finanszírozású 

projektek pályázati rendszerét sző-
hette át, amelyekben csak egy, 
általában a kormánypárthoz kö-
tődő pályázó vesz részt.

Az Európai Bizottság egy hó-
nap haladékot adott Magyaror-

szágnak, hogy az eddigieknél komo-
lyabb ígéreteket tegyen. Ez azt mutatja, 
hogy az uniós testület nem elégedett a 
jogállamisági aggályokra adott eddigi 
magyar válaszokkal.

Végveszélyben az uniós források

„Ahol eddig kilenc közmunkás volt, most 
csak egy lesz” – mondta Alpár György 
drávaszerdahelyi polgármester arról, 
hogyan érinti a településeket a közmun-
kaprogram leépítésének terve. A jelen-
leginél jóval alacsonyabb létszámmal és 
csak az ország ötödében folytatja szep-

tem bertől a programot a kormány, noha 
sokak számára ez volt az egyetlen meg-
élhetési lehetőség a kistelepüléseken. 
Bár a jelenlegi 66,5 ezer forintos közmun-
kási fizetés olyan gyalázatosan alacsony, 
hogy az már a rezsire sem elég. 

Forrás: www.hvg.hu 

Kivégzik a közmunkaprogramot is

Átmeneti megoldásnak indult, idővel mégis sokak számára hosszú távú állás-
nak bizonyult a közmunka. Szeptembertől tömegek szorulhatnak ki belőle.

Fo
rrá

s: w
w

w
.m

a
g

ya
rh

a
n

g
.h

u
 

Fo
rrá

s: w
w

w
.telex.h

u


