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A tartásdíj és az infláció
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Mit lehet tenni az óriási drágulás közepette, ha a tartásdíjat úgy szabályozta a bíróság (vagy úgy állapodtak meg a szülők), hogy az nincs tekintettel az inflációra? Az alábbiakban emellett arra is kitérünk, mi a teendő,
ha nem fizet a kötelezett.
Ha az infláció nincs beépítve a fizetendő
összegbe, legegyszerűbb, ha új megállapodást kötnek a felek az emelt tartásdíjról. Ez ritkán sikerül sajnos. Ugyanez
azonban a bíróságtól is kérhető, ha erről
valamiért nem rendelkezett a bíróság.
Fontos tudni azonban, hogy ez az
emelés nem a gyermek megnövekedett
igényeihez igazodik, hanem kizárólag az
inflációt kompenzálja. Tehát amennyiben
felmerülne további igény (különórák, iskolaváltás stb. miatt), akár egy kereseten
belül is elő lehet azokat terjeszteni.
Az elmaradt tartásdíjakra lehet végre-

hajtást kérni, amennyiben van igazolható
jövedelme a tartásdíj fizetésre kötelezettnek.
Amennyiben a fizetésére kötelezett
legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, a gyámhivataltól a tartásdíj
megelőlegezése kérelmezhető, feltéve
hogy a gyermeket gondozó családban
az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét. Az állam által történő folyósítás legfeljebb 3 évig tart, és kérelemre
ismételten megelőlegezhető.
Forrás: www.hintalovon.hu
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3000 milliárdot vehet el tőlünk
az Unió Orbán miatt
Az Európai Bizottság javaslata alapján akár 3000 000 000 000 forintot vonhatnak el Magyarországtól, mert olyan súlyosnak látják a korrupciót hazánkban. Ez akkora összeg, hogy minden magyar emberre 300 ezer forint
jutna belőle. Ennyivel kevesebb jut majd az ország fejlesztésére.
Az Európai Bizottság (EB) az uniós költségvetés védelme érdekében a jogállamiság
elveinek magyarországi megsértései miatt
nagymértékű pénzmegvonást javasol Magyarországgal szemben, de a döntést az
Európai Unió Tanácsára bízzák. Ha a Tanács
elfogadja a Bizottság javaslatait, akkor ez 7,5
milliárd euró, azaz mintegy 3000 milliárd forint blokkolását jelentené, ennyi pénztől esne
el az ország. Ez az összeg a 2027-ig tartó költségvetési időszakra vonatkozó támogatások
mintegy harmadának az elvonását jelentené.
Az Európai Bizottság annyi egérutat adott,
hogy ha a magyar kormány november 19-ig
végrehajtja a saját maga által tett vállalásokat,
és ezt a Tanács is elfogadja, akkor nem lesz
elvonás.
Azt várják, hogy olyan hatékony intézkedéseket hozzanak, ami megakadályozza,
hogy az uniós források jelentős részét egy
szűk haveri kör kapja meg.

Mese a miniszterelnökről és a fejőstehénről

Az Európai Unió megelégelte, hogy Orbán
Viktor olyan korrupciós rendszert épített ki,
amely óriási támogatási összegeket vesz el a
magyar emberektől és csoportosít át a rokonainak, barátainak és az általa kijelölt vállalkozói körnek.
Nagy kérdés, hogy az Unió elhiszi-e Orbánnak, hogy a tervezett korrupcióellenes
törvények valóban megállítják az eddigi, olajozottan működő pénzlenyúlást.
Forrás: www.telex.hu
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Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál.

Egyre több iskola csatlakozik a tanévkezdésre meghirdetett gördülő polgári engedetlenséghez. A pedagógusok a méltatlan bérek és a sorozatos
megaláztatások ellen demonstrálnak. Hangsúlyozva, hogy az elhanyagolt
oktatási rendszer legnagyobb kárvallottjai nem ők, hanem a diákok és az
országunk jövője lesz.

Itt vannak a tűzifaprogram részletei

Tovább harcolnak a tanárok

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és a
VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
által kezdeményezett polgári engedetlenséghez országszerte több mint harminc iskola csatlakozott már, rengetegen szolidaritásukat fejezik ki, a számok
pedig folyamatosan emelkednek.
Eközben több másik akció is zajlik
az országban. Szeptember 2-án diákok
szerveztek nagy tüntetést, majd több iskola előtt virrasztottak, egy hete tanárok,
diákok és szülők együttesen alkottak
élőláncot a miskolci Herman Ottó Gimnázium köré, követelve, hogy a polgári
engedetlenségben részt vett, majd emi-

att leváltott igazgató-helyettest helyezzék vissza. Pár napja pedig három iskola
a Móricz Zsigmond körtéren rendezett
villámcsődületet.
Október 5-én 17 órától 19 óráig a
Margit híd elfoglalásával kívánják felhívni a figyelmet az oktatás problémáira a
diákok.

Forrás: www.tanitanek.info/terkep/

Magyarország már nem demokrácia

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható
meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország
152 értékesítési pontján. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.
A programban hengeres tűzifa erdei

köbméterenként az alábbi árakon vásárolható: keménylombos: 30 ezer Ft, lágylombos: 19 ezer Ft és fenyő: 19 ezer Ft.
Itt nézheti meg, hogy melyik település melyik erdőgazdasághoz tartozik, hol
lehet megrendelni a tűzifát és hol vannak az átvételi pontok: https://kormany.
hu/agrarminiszterium/tuzifaprogram2

9 hónap alatt 39 százalékkal drágult
egy nagybevásárlás
Napra pontosan 9 hónap után 39 százalék drágulással találkoztak a
Lidlben a Telex munkatársai, amikor végignézték ugyanazoknak a termékeknek az árait, amelyeket decemberben is vásároltak.
Amíg az olyan, a legtöbbek életében
alapvető szerepet betöltő élelmiszerek,
mint a tészta, a rizs vagy a kenyér mind
jóval több, mint ötven százalékkal drágultak az elmúlt 9 hónapban, addig a
nélkülözhetőbb „luxustermékek” jóval
kevésbé.

Hazánk már nem tekinthető teljes értékű demokráciának, és az európai
értékek rendszerszintű veszélyben vannak az országban – állapította meg
az Európai Parlament (EP) a múlt héten elfogadott jelentésében.
Az indítvány – amelyet 433 igen szavazattal, 123 nem ellenében és 28 tartózkodás
mellett fogadtak el – Magyarország egy
újabb szimbolikus megrovása az uniós
intézmények részéről. A magyar kormányt évek óta elmarasztalják a demokráciával kapcsolatos aggályok miatt.
A Magyarország ellen folyó eljárás
papíron egy olyan végkifejlet felé tart,
hogy felfüggeszthetik Magyarország

Szinte minden termék ára jelentősen
nőtt az elmúlt 9 hónapban. A legnagyobb
tételt ezen a listán a húsok, a sajtok, az
édességek teszik ki, de felzárkózott most
már közéjük a vaj, valamint szintén jelentősen drágult az extra szűz olívaolaj és a
Dr. Oetker mirelit pizza is.
Forrás: www.telex.hu

szavazati jogát a tagállamokat tömörítő
Európai Tanácsban.
Orbán Viktor unalmasnak és nevetségesnek nevezte az Európai Parlament e
heti plenáris ülésén elfogadott jelentést.
Annyira persze nem vicces az ügy, mert
emiatt is zárolták a hazánknak járó 3000
milliárd forintnyi uniós támogatást, amiről
a vezető anyagunk szól.

Rengeteget nyer az állam a rezsiemeléssel
Miközben a lakosság, a gazdasági társaságok és az önkormányzatok alaposan megszenvedik az energiaár-emeléseket, a költségvetés jelentős többletbevételhez jut a
magasabb gáz- és áramárak révén.
A rezsiemelés 636 milliárd forinttal

Forrás: www.napi.hu

növeli a szolgáltatók bevételét, amelyből
áfabevételként 135 milliárd megy a költségvetésbe, vagyis 135 milliárd forintos
pluszbevételhez jut a büdzsé a gáz és az
áramár emeléséből, mivel az áfát nem hajlandó mérsékelni a kormány.

2

Forrás: www.24.hu
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