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Kinek érdemes bediktálni a villanyés gázóraállást?

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Augusztus 15-éig jelenthető be a gáz- és villanyóraállás, amit – bár nem kötelező – érdemes megtenni, ha nem biztos, hogy átlag alatt lesz a fogyasztásunk.

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!
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Tarra vágott ország
A kormány összevissza kapkod. Nyilvánvaló, hogy milliók nem tudják majd fizetni a megemelt rezsit, ezért fűtési pánik tőrt ki. Már most elfogyott a tűzifa.
Egy új rendelet rendkívül egyszerűvé teszi még a védett területeken is a fakivágást, így próbálják meg kétségbeesetten pótolni a hiányt. A klímaválság
kellős közepén a természetpusztításnak szörnyű következményei lehetnek,
ráadásul az újonnan kivágott fákkal nem is lenne szabad azonnal fűteni, csak
egy-két idény múlva.
A kormányrendelet szinte korlátlan szabadságot biztosít az erdőpusztításban:
komplett erdőket lehet majd ledózerolni,
a helyreállításra, felújításra pedig nem
nagyon kell figyelni. Nem számít majd bizonyos fák megszabott vágási kora sem,
nyugodtan lehet fát dönteni madarak
költési idejében, sőt akár védett területen is.
Nagy István agrárminiszter szerint
mindez semmiféle káros hatással nem
jár, és vele teljes egyetértésben bólogat
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is. Az igazi szakemberek
szerint azonban katasztrofális döntésről
van szó.
A kormányrendeletben szereplő lazítások olyan mértékűek, amire a múlt században is csak rendkívüli – a jelenleginél

sokkal kritikusabb – időszakokban került
sor, és aminek következményeit a hazai
erdők a mai napig nem heverték ki teljesen – mondta Gálhidy László, a WWF Ma-

Illusztráció: Facebook

be, vagy más okból várhatóan változnak a
fogyasztási szokásai, így a becslés nem adna
pontos eredményt.
Az MVM-nél a diktálási időszakban 0–24
órában megadható a mérőállás telefonon, a
06-62/565-780-es és a 06-80/828-180-as
számon, vagy regisztráció és bejelentkezés után a www.mvmnext.hu honlapon, illetve a mobiltelefonra letölthető mvm next
energiaappon keresztül.
A gázóraállást az E-onhoz a 06-80/210211-es vagy a 06-30/344-9488-as számon lehet bediktálni, továbbá a www.
eon.hu honlapon keresztül, illetve az E-on
mobilapplikációban vagy a 06-30/344-4999es számra küldött sms-ben.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Augusztus 1-jével az átlagos fogyasztási szintig – ami földgáz esetén évente 1729 m3, áram
esetén 2523 kWh fogyasztási helyenként – a
jelenlegi díjjal vehető igénybe a szolgáltatás,
azaz a földgáz köbméteréért 102 forintot, a villamos energiáért kilowattóránként 36 forintot
kell fizetni. Az e fölött elfogyasztott földgáz viszont már több mint hétszeresébe, 747 forintba, a villamosenergia pedig 70,1 forintba kerül
köbméterenként, illetve kilowattóránként.
Az átalánydíjas fogyasztóknak érdemes
bediktálniuk a tényleges óraállást, hiszen
esetükben csak évi egy leolvasás történik,
így nagyobb a becslés bizonytalansága. Annak is érdemes élnie a rendkívüli diktálással,
aki spórolásra készül, napelemet szereltet
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gyarország erdőprogramjának vezetője.
A szakértő szerint a növekvő faigényre
természetesen választ kell adni, azonban
ha korlátok nélkül feléljük erdeink nagy
részét, a jövő generációjának nem marad
miből gazdálkodnia. Ezzel együtt pedig
akár egész tájegységek élővilága is kipusztulhat. A Greenpeace egyik munkatársa szerint is az a legfájóbb, hogy rövid
távú célok érdekében azt az élővilágot
teszik tönkre, ami az országunk jövőjét
biztosítaná.
Harmat Ádám, a WWF Magyarország
éghajlatvédelmi
programvezetőjének
elmondása alapján a frissen kivágott fa

nem is nevezhető tűzifának, hiszen az
még 1-2 év szárítást igényelne, hogy elérje a tüzeléshez megfelelő szárazságot.
Az ezzel való fűtés ráadásul tovább rontja
a levegő minőségét.
Az energiaválság megoldása a felelős energiapolitikában és a megújuló
energiaforrások használatában rejlik.
A valódi rezsicsökkentéshez épület- és
nyílászáró-szigetelésekre, illetve pas�szívházakra van szükség – véli Budapest főpolgármestere.
Több civil szervezet összefogásával
országos tiltakozásokra készülnek.
Forrás: www.hang.hu, www.wwf.hu

Már 34 százalékos az élelmiszer-infláció
Egy tavaly júliusban 16 ezer forintba került nagybevásárlásért idén már majdnem 22 ezer forintot kell fizetni. Ez 34 százalékos növekedést jelent.
Továbbra is meredeken nő az élelmiszerek ára, amit jól mutat a G7 nevű gazdasági portál elemzése. Az újság 2020 januárja óta követi, hogy mennyiért kaphatók
bizonyos élelmiszerek a burgonyától a
natúr joghurton át a trappista sajtig.
A kenyér, a zsemle, a kifli és a spagetti tészta ára egy év alatt a duplájára emelkedett. A 42 vizsgált termékből

mindössze négy lett olcsóbb. Az európai
uniós adatok szerint júniusban csak Litvániában volt magasabb az élelmiszerek
inflációja, mint Magyarországon, ha az
idén januári árakat vesszük alapul. Ebben
a számításban a kenyér, a hús és a margarin Magyarországon drágult a legnagyobb mértékben.
Forrás: www.444.hu

Bevezették a Balatont a Nemzeti Bank üdülőjébe
„Jóléti vízfelület” kialakítására kapott
engedélyt a Magyar Nemzeti Bank
cége a balatonakarattyai volt MÁVüdülő területén, ahol jegybanki konferenciaközpont épül. Mivel úgy találták,
hogy nem elég nekik a partszakasz,

bevezették az üdülő területére egy
csatornán át a Balatont. Az újságírók
kérdéseire nem volt hajlandó válaszolni a település polgármestere, Matolcsy
Gyöngyi, aki a jegybankelnök Matolcsy
György korábbi felesége.

Forrás: www.24.hu

Hatásosak az oroszok elleni
nyugati szankciók
Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédében úgy fogalmazott,
hogy az Európai Unió „tüdőn lőtte magát” a szankciós politikával, mivel
az Oroszország elleni gazdasági büntetések keveset ártanak Putyinnak,
annál többet nekünk. A miniszterelnök ezúttal sem mondott igazat.
Egy friss tanulmány szerint tényszerűen
nem igaz, hogy nem működnek a büntetőintézkedések az agresszor ellen, sőt,
Oroszországot valójában „megnyomorítják” a nyugati válaszlépések. Hiába tudnak az orosz exportőrök dollármilliárdokat
keresni azon, hogy a korábbi évekénél
jóval drágábban exportálják az olajat és
a gázt, az adatok azt mutatják, hogy az
orosz import lényegében összeomlott. Ez
pedig ellátási zavarokat idézett elő a fontosabb árucikkek terén Oroszországban,

Illusztráció: Pápai Gábor

valamint a nyugati technológia hiányát is
durván megérezték.
Forrás: www.napi.hu

Bulgáriában is több a diplomás,
mint nálunk
Az Európai Unióban 2020-ban a 30–34 évesek 41 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Magyarországon ez az arány 31 százalékos, amivel a
sor végén kullogunk.
Lengyelország, Csehország, Szlovákia,
de még Bulgária is jobban áll a diplomások arányát tekintve, mint Magyarország.
A Fidesz-kormányok alatt az elmúlt tíz
évben folyamatosan 20 százalékkal kevesebb diák került be felsőoktatási intézménybe, mint korábban.
Talán emiatt is nyúl hozzá a kormány
a jelenlegi rendszerhez. A jövőben – 2024

szeptemberétől – az egyetemek maguk
dönthetnek majd arról, hogy a különböző
szakokon mely tárgyakat milyen szinten
vesznek figyelembe a felvételi pontszámításnál. Továbbá a kormány eltörli az
általános nyelvvizsga-kötelezettséget.
Ez utóbbit sokan bírálják, hiszen idegen
nyelvek ismeretében is nagyon rosszul
áll a magyar lakosság.
Forrás: www.telex.hu, www.penzcentrum.hu
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