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Mit tegyünk, ha problémát jelent
a rezsi befizetése?

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Átmeneti fizetési nehézség esetén bárki kérhet a szolgáltatótól fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget. Ezt érdemes mielőbb – még a számlafizetési határidő lejárta előtt – jelezni a szolgáltatónak. Segítséget adhatnak
még a települések önkormányzatai, illetve a szociális segélyező szervezetek is.
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Nehéz az ébredés
Egyre több embernek kezd világossá válni, hogy a mai súlyos válság fő okozója
az általa egykor szentnek és zseninek tartott Orbán Viktor. A közvélemény-kutatók azt jelzik, hogy ha lassan is, de a Fidesz szavazói is kezdenek kiábrándulni
belőle. Miközben mind többen vetik fel: a válság megoldását Orbán távozása
jelentené.
A Medián közvélemény-kutató cég legújabb mérése szerint a budapestiek
többsége úgy látja, hogy a kormány ros�szul kezeli a válságot: ötfokú skálán 1-es
osztályzatot 43 százalék, 2-est 11 százalék adott a kormánynak. Még a fővárosi
fideszesek 22 százaléka is 1-esre vagy
2-esre értékelte a teljesítményüket.
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„Mennyit ér nekünk Orbán Viktor?” –
teszi fel a kérdést Tóta W. Árpád, a HVG
című lap újságírója. Majd így folytatja: „Ez
a kérdés van az égre írva, és egyre többen
betűzik majd ki, ahogy megjön az ősz, és
vele a számlák, a rohanó infláció, a konkrét nélkülözés… Orbán százmilliárdokat
zabált fel a közösből, hogy aztán közöl-
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Forrás: HVG

Fontos tudni, hogy a szociálisan védendő
fogyasztó is kikapcsolható a szolgáltatásból,
amennyiben a részletfizetéssel vagy a fizetési
haladékkal kapcsolatos egyeztetés a szolgáltatóval nem vezet eredményre, illetve a fogyasztó nem működik együtt az előre fizetős
mérő felszerelésével kapcsolatban.
A fogyatékkal élő felhasználó – vagy az a
felhasználó, akivel egy háztartásban él fogyatékkal élő személy – abban az esetben kaphat
védendő fogyasztói státuszt, ha vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Forrás: www.portfolio.hu

A lakossági fogyasztók bizonyos csoportjait
különleges bánásmód illeti meg. A nyilvántartásba vételt a fogyasztónak kell kérelmeznie,
és a jogosultságot igazolnia kell.
Szociálisan védendő fogyasztó lehet az
időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy három
éven belül otthonteremtési támogatásban
részesülő felhasználó, illetve az aktív korúak
ellátására jogosult fogyasztó, a nevelőszülő
és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban álló természetes személy.
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je, nincs megtakarítása. Ezzel a magyar
megbékélt, elfogadta, etette szorgalmasan, mint rigómama a kakukkot. Mostanra viszont olyan árat fizetünk érte, amilyet
még soha. Igen, nélküle könnyebb lenne
a sorsunk.
A legnyilvánvalóbb kártétele: hatezer

milliárd forint hiányzik a kasszából, kizárólag miatta. Magyarország miatta nem
jut hozzá az európai újjáépítési alap pénzéhez. Mindenki meg tudott egyezni az
Unióval... bárki más vezetésével ez a pénz
már a zsebünkben lenne.”

Ahol nincs jogállam, ott a korrupció az úr
Az Európai Unióban a jogállami értékek és szabályok a polgárt védik az állam
önkényével szemben. Július közepén jelent meg az Európai Bizottság 2022es jogállamisági jelentése. Évről évre mind a 27 uniós tagállamot vizsgálják.
Idén az országjelentésekhez már ajánlásokat is kapcsoltak. A magyar jogállamisággal súlyos, rendszerszintű gondok vannak.

Forrás: www.hvg.hu

Mennyivel kerül többe egy
nagybevásárlás?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint júliusban a fogyasztói árak átlagosan
13,7 százalékkal haladták meg az egy
évvel korábbit, ami egyben azt is jelenti, hogy az elmúlt 24 év legmagasabb
inflációját mérték. A KSH adataiból az is
látszik, hogy az élelmiszerek drágultak
leginkább, összesen 27 százalékos ár-

emelkedést mutattak ki. De a vásárlók
a valóságban még ennél is magasabb
emelkedést tapasztalnak. Ugyanabban
az áruházban, ugyanazért a 15 termékért
az idei vásárlás végösszege 10 699 forint,
miközben tavaly csak 7287 forint volt. Ez
több mint 46 százalékos drágulás egy év
alatt.

Forrás: www.24.hu

Pontosan ugyanazt a 15-féle terméket – főként élelmiszereket – vásárolták
meg ugyanabban az áruházban, mint tavaly augusztusban. Az áremelkedés
46 százalékos, miközben az infláció ősszel tovább emelkedhet.

A kormány szerint is tragikus
az egészségügy helyzete

Jelentős a munkaerőhiány az egészségügyben, drasztikusan emelkedik az
üresen álló praxisok száma, 20-25 ezer
szakápoló hiányzik – ismeri el a magyarországi egészségügyi problémákat a kormány az Európai Bizottságnak benyújtott
dokumentumban.
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Elismerik, hogy jelentősek a betegellátás szempontjából a területi különbségek is. Például Közép-Magyarország
férfi- és női lakossága több mint 6, illetve
több mint 8 évvel hosszabb egészséges
élettartamra számíthat, mint az Észak-Alföldön élők.

Forrás: www.telex.hu

Azokban a dokumentumokban, amelyekkel pénzt kérünk az Európai Uniótól, egészen másképpen értékeli az egészségügy helyzetét a Fidesz-kormány, mint a propagandában.

Sokan azt gondolják, hogy a jogállamiság
az valami elvont dolog, amivel nem kell foglalkozni, hiszen úgysem érinti az emberek
mindennapjait. Valójában a jogállami értékek
szisztematikus megsértése kihat az életünk
szinte minden területére, így például visszatartja az Európai Uniót attól, hogy támogatásokat folyósítson egy a jogállamot semmibe
vevő és korrupt kormánynak.
Most éppen 14,5 ezermilliárd forint sorsa
múlik azon, hogy a kormány hajlandó-e a jogállam szabályai szerint működni. Ez elképesztően sok pénz. A Mol és az OTP például együtt
is csak harmadennyit ér. Az idénre tervezett
államháztartási hiány pedig majdnem negyede az Unió költségvetéséből és helyreállítási
alapjából megszerezhető pénzeknek.
Ennyi pénzhez juthatna hozzá Magyarország a következő 6 évben. Hozzájuthatna,
feltéve, hogy a kormány végre elkezdi üldözni
a korrupciót, ahelyett, hogy azokat védelmezi,
akik hasznot húznak a visszaélésekből.
Ehhez például szükséges lenne elérni,
hogy az ügyészség többé ne akadályozhassa meg a korrupciós ügyek elkövetőinek bíróság elé állítását. És a közbeszerzéseket is
úgy kellene lefolytatni, hogy az állami pénzek ne mindig a hatalmon lévők számára
kedves üzleti köröknél landoljanak. Mostanra
Európának is feltűnt, hogy az nincsen rendjén, ha 10 közbeszerzési eljárásból 4 esetben
egyetlen ajánlat érkezik. Ez ugyanis azt jelenti, hogy nincsen valódi verseny az állami
megrendelések piacán, ezért szabad a pálya

a túlárazott és megbundázott ügyletek előtt.
Így az sem védhető többé, hogy az ügyészség indokolatlanul megszüntetheti a nyomozást, ahogyan tette például az Orbán Viktor
vejéhez köthető Elios-ügyben. Akkor az ügy
felderítésére azért nem került sor, mert senki
nem kérhette az ügyészség döntésének bírósági kivizsgálását.
A korrupciótól mentes, tiszta közélet
megteremtésének feltétele, hogy a polgárok
megtudják, ténylegesen kik és milyen érdekek mentén hoznak döntéseket az életükről.
Fontos az is, hogy a döntéseket a köz érdekét
szolgáló, elfogulatlanul működő intézmények
hajtsák végre.
Ezért szükség van:
`` valós társadalmi egyeztetésre az ország
sorsát érintő döntések meghozatala előtt;
`` a döntéshozók feddhetetlensége érdekében szigorú összeférhetetlenségi szabályokra;
`` tisztességes közbeszerzésekre, hogy a
kormánytól független vállalkozások is
labdába rúghassanak;
`` elfogulatlanul működő ügyészségre, hogy
a visszaélések ne maradhassanak következmény nélkül.
Mindez kettős haszonnal járna: országunk
igazságosabban, hatékonyabban működne,
valamint végre hozzájutnánk a rettenetesen
hiányzó uniós forrásokhoz.
Forrás: www.helsinki.hu
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