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Ennyivel drágulnak jövőre
az autópálya-matricák
Már most tudni, hogy jövőre 15
százalék felett drágulnak az autópálya-matricák.
Két éve született meg az
a rendelet, ami szerint az autópályák használatának ára az
augusztusi infláció mértékével nő januárban. Ezt a kormány akkor azzal indokolta, hogy így az úthasználók számára
kiszámíthatóvá válik a díjtételek változása. Azonban akkor még csak átlag 2,8
százalékos inflációt mért a KSH.
Újságírói kérdésre, hogy nem változtatnak-e a díjemelés szabályain, miután
a pénzromlás üteme 24 éve nem látott
szintre gyorsult, Palkovics László technológiai és ipari miniszter válasza a következő volt: „...hát ugye, hoztunk egy szabályt
egyszer, ami ezt a szabályt írta le. Ezen
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nem nagyon hiszem, hogy kívánnánk változtatni.”
Számítások szerint egy személyautónak a tíznapos matrica
ára 4420 forintra emelkedik (ez
600 forintos növekedés), a megyei matrica pedig 850 forinttal, 6300-ra
drágul. Az egyéves sztrádahasználatért
7310 forinttal többet, 54 160-at kell majd
fizetnie januártól egy személyautósnak.
A drágább úthasználat tovább fogja
gyorsítani az inflációt a Gazdasági Kutatóintézet szerint. Az egyik logisztikai tanácsadó cégnél azt közölték: idén már
30 százalékkal lehet drágább a szállítás
Magyarországon, mint tavaly. Ezt fokozhatja tovább jövőre az úthasználati díjak
további emelkedése.
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Megfizethetetlen
a büntetőkamat a meg nem
született gyerekekért

A jegybanki alapkamat ugrásszerű növekedése miatt, ha nem születik meg a
10 milliós csokért beígért három gyerek, tíz év múlva akár közel 70 millió forintot is követelhet az állam a fiataloktól. Egyébként sem jó pénzért gyereket
vállalni, de ilyen kamatviszonyok mellett egyszerűen nem szabad többé élni
ezzel a lehetőséggel.
Magyarországon szinte lehetetlen lakás- mértéke még 0,6 százalék volt, aminek
hoz jutnia egy fiatal párnak, ezért nagyon az ötszöröse is csak 3 százalék. Mára a
sokan bevállalják a gyerekeket a családi helyzet gyökeresen megváltozott: a jegyotthonteremtési kedvezményért (csok) banki alapkamat 11,75%-ra nőtt, ennek
cserébe. Ez egy vissza nem térítendő ál- ötszöröse pedig 58,75%. Ha ez a teljes 10
lami támogatás, amelyet
gyerekszám alapján veMennyit kell visszafizetni a három gyermek
hetnek fel az új lakást váután járó 10 millió forintos CSOK támogatásra
sárló vagy építő fiatalok.
10 év múlva, ha marad a mai kamatszint?
A maximális támogatási
összeg 10 millió forint,
ehhez 3 gyermek megszületése szükséges. Ha
a vállalás nem teljesül 10
év alatt, akkor a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten kell visszafizetni a támogatást.
Tavaly nyár elején
Forrás: Bankmonitor
a jegybanki alapkamat
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éves türelmi időszak alatt ennyi marad,
és nem változik a szabályozás, akkor jön
ki a diagramon látható 68,75 millió forintos visszafizetési kötelezettség.
Ha a támogatást igénylők önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni a vállalt

feltételeket, méltányossági kérelmet
nyújthatnak be a kormányhivatalhoz,
amely egyedi mérlegelés alapján dönt
erről. Azonban a kapcsolat megromlása
vagy a válás például nincs a méltányolható körülmények között.
Forrás: Bankmonitor.hu

Tömeges munkanélküliség jöhet
Mivel rengeteg kis cég képtelen kigazdálkodni a drasztikusan megemelkedő
rezsit, már most egyre többen zárnak be, ami sok ember elbocsátásával is jár.
Az igazi csődhullám azonban néhány hónap múlva következhet be.
A vállalatok nagy része jelenleg még
egy korábban rögzített, fix áron kapja az
áramot és a gázt, most viszont már senki nem tud árat rögzíteni, mindenkinek a
tőzsdei jegyzésekhez kötik a díjakat. Piaci
szereplők egybehangzó állítása szerint
ugyanis a kereskedők már hetek óta nem
kínálnak fix áras termékeket. Azaz a vál-

lalkozások a jelen állás szerint 2023-ra
csak a tőzsdei árhoz kötötten tudnak áramot és gázt vásárolni.
Ez az élő szerződések kifutása után,
októbertől vagy januártól jobb esetben is négy-ötszörös, rosszabb esetben
10-15-szörös költségnövekedést okoz
majd, egyik pillanatról a másikra.

Forrás: www.telex.hu

30 százalék fölött az élelmiszerek
árának emelkedése
A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint 15,6 százalékos volt az infláció
augusztusban, ezen belül az élelmiszerek 30,9 százalékkal drágábbak, mint
egy éve. Évtizedek óta nem láttunk ekkora drágulást. Ráadásul ebben a számban még nem is jelent meg a rezsiárak emelkedése.
Egy hónapja ilyenkor az EU hatodik legnagyobb inflációja volt a magyar, de teljesen más okokból, mint a többi országban: máshol az energiaárak emelkedtek
nagymértékben, nálunk az energia eddig
nem volt túlságosan drága, minden más
viszont nagyon. A 293 termékcsoport közül, amelyből az Eurostat kiszámolja a
maga inflációs adatát, 48-nál az első helyen áll a magyar áremelkedés, további
98-nál pedig az első háromban van. Ez

azért is érdekes, mert eddig a háztartási
energia árának rögzítése igencsak vis�szafogta a magyar inflációt.
Az élelmiszerek közül a legdurvábban a margarin (66,9%), a kenyér (64,3%),
a sajt (61%), a száraztészta (57,9%), a tejtermékek (54,7%), a vaj és vajkrém (54,5%),
a péksütemények (45,4%), a tojás (42%), a
rizs (40,9%), a baromfihús és az édesipari
lisztesáru (40,4%) drágult.
Forrás: www.hvg.hu

Bizalmas tanácsok másfél millióért
A Csák János vezette minisztérium havi
1,5 millió forintot fizet egy Avian Fund
Kft. nevű cégnek. A szerződés tárgya:
„A miniszter személyéhez kötődő bizalmi jellegű tanácsadás szakpolitikai és
politikai kommunikációs kérdésekben.”

Tovább tiltakoznak a tanárok
Mivel a pedagógusok sztrájklehetőségeit törvénnyel akadályozzák, ezért közülük sokan polgári engedetlenség keretében tagadják meg a munkát, hogy
kikényszerítsék a beígért béremelést.
Egyre több iskolában nem veszik fel néhány
órára a munkát a tanárok. Válaszul az oktatási kormányzat levelet küldött az érintetteknek, és elbocsátással fenyegette meg őket.
A miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesének már fel is mondtak, ezért
szeptember 12-én, hétfőn nagyszabású demonstrációt tartottak diákok, tanárok, szülők
az iskolánál, majd a tankerületi központnál,
amihez több középiskola is csatlakozott.

A cég vezetője egy 30 éves fiatal hölgy,
és a vállalkozásának az alapításától
kezdve egészen mostanáig, a Csáktanácsadásig, egyetlen fillér bevétele
sem volt.
Forrás: www.444.hu

A szállodák sem bírják a rezsiemelést

A Szülői Hang Közösség nyílt levélben
utasította el a tanárok fenyegetését, amelyben többek között ezt írják: „A közoktatás
válságos állapota miatt joggal tiltakozó kiváló pedagógusokat elüldözésük esetén az
intézmények nem tudják pótolni, így a gyerekek tanuláshoz való joga csorbulhat, esélyeik csökkenhetnek, helyzetük drasztikusan
romolhat.”

„Egy 150 szobás vidéki wellness-szálloda,
amelynek rezsiköltsége eddigi havi 12-15 millió forint volt, most 100 millió lesz havonta (…)
ezek nem kigazdálkodható számok” – nyilatkozta a szállodaszövetség elnöke.
A rezsiköltségek elszabadulásának pusztítóbb a hatása a turizmusban és a vendéglátásban, mint amilyen károkat a covid idején

Forrás: www.szuloihang.hu

kellett ennek a szektornak elszenvednie – vélekedik Flesch Tamás.
A mostani válság a költségek olyan mértékű elszállását eredményezte, hogy ezt semmilyen észszerű kiadáscsökkentéssel nem
tudják ellensúlyozni. Az áramnál tízszeres, a
gáznál nyolcszoros szorzóval szembesültek
néhányan.
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