
„A pénz szempontjából egy tapodtat sem 
léptünk előre, ezzel szemben kitolódtak 
a határidők, s immár biztos, hogy az idén 
egyetlen centhez sem férünk hozzá, sőt, 
már az is erősen kérdésessé vált, hogy 
2023 első felében kapunk uniós pénze-
ket” – állítja Inotai András közgazdász.

Magyarország két helyről várakozik 
nagyon komoly pénzforrásokra. Az egyik 
a helyreállítási alap, amit a covid nyomán 
meggyengült gazdaságok támogatására 
ad az Unió. A másik pénz a 2021 és 2027 
közötti hétéves költségvetési időszakra 
járó támogatás. 

Az Európai Bizottság rábólintott 
ugyan a magyar helyreállítási tervre, de 
kimondta, hogy Magyarországon to-
vábbra is kockázatok fenyegetik az eu-
rópai uniós támogatások szabályszerű 
felhasználását és ezzel összefüggésben 
a jogállamisági normák tiszteletben tar-
tását. Ezt figyelembe véve mindaddig 

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd! 281. szám (VI. évfolyam/49.)  |  2022. december 6.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Pártoktól független hetilap

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Figyelem! Másfél hónapig 
nem érkezik nyugdíj

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.

Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

Megállapodás van, de pénz 
egyelőre nem jön az Unióból 
Európa többi országa már vígan költi az uniós támogatásokat, ám az Or-
bán-kormánynak még mindig újabb feltételeket kell teljesítenie, mert az 
EU nem lát garanciát arra, hogy ne lopnák el a pénzt.

A nyugdíj utalása általában a hónap 12. 
napjára vagy az azt megelőző utolsó 
munkanapra esik, azonban – ahogy min-
den év decemberében – 2022-ben is 
előbb, már a hónap első napjaiban meg-
történt a kifizetés. A következő, januári 
nyugdíj azonban már a szokásos időben 
jön, így közel másfél hónap is eltelhet a 
két juttatás között.

 • Mikor érkezik a januári nyugdíjutalás 
2023-ban?

A 2023. januári nyugdíj, ha minden az 
eddigi ütem szerint zajlik, várhatóan 
január 12-én érkezhet. 

 • Mikor érkezik a 13. havi nyugdíjuta-
lás 2023-ban?
A 13. havi nyugdíjat, ha minden az ed-
digi ütem szerint zajlik, várhatóan a 
februári utalással egy időben, február 
10-én utalják.

Forrás: penzcentrum.hu

December első napjaiban, a szokásosnál korábban érkezett meg a nyug-
díj, utána viszont nem egy, hanem majdnem másfél hónapot kell várni a 
következőig.

FIDESZ

12 éve 
folyamatosan 

lopnak

Szemét EU, 
nem ad pénzt
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Az egyre romló helyzeten már az sem 
segített, hogy a Mol egyáltalán nem szál-
lít üzemanyagot több száz független kis 
kútra lassan két hete. A Shell töltőállomá-
sain pedig korlátozást vezettek be: 95-ös 
benzinből egy alkalommal legfeljebb 
húszezer forintért vehettek az autósok, a 
gázolaj esetében pedig ötvenezer forint 
a határ.

Nincs olyan gazdasági szereplő, ame-
lyik ne értene egyet abban, hogy az ár-
stopok rendszere komoly felfordulást 
hozott a piaci viszonyokban. Mert súlyos 

következmények nélkül nem lehet a gaz-
dasági folyamatokba politikai eszközök-
kel beavatkozni. 

A 2021 novembere óta élő rendszert 
már többször kellett módosítani, mert 
ha az eredeti módon alkalmazták volna 
a rendeletet (a 95-ös benzin és a gázolaj 
legfeljebb literenként 480 forintért áru-
sítható a töltőállomásokon), akkor már 
márciusra összeomlott volna az ellátás. 
Később a kedvezményt a magánhaszná-
latú személyautókra korlátozták, de úgy 
tűnik, már ez sem segít. 

Összeomlóban az üzemanyagok piaca

November 30-án az oktatásügy kor-
mányzati felügyeletét gyakorló Belügy-
minisztérium közleményben tudatta, 
hogy – a korábbiakhoz hasonlóan ismét a 
„jogellenes munkamegtagadásra” hivat-
kozva – három fővárosi gimnázium nyolc 
tanárát bocsátják el.

A kirúgások hatására valósággal fel-
bolydult az oktatás. Budapesten tüntetés 
szerveződött, de országosan is legalább 
65 iskolában tiltakoztak a tanárok.  Voltak 
diákok által szervezett ülősztrájkok, és fi-

atalok egy csoportja már napok óta tábo-
rozik a Belügyminisztérium előtt. 

December 8-ára újabb országos 
sztrájknapot és ülősztrájkokat szervez-
nek. December 9-én a követelések nyil-
vánosságáért az MTVA székháza elé 
szerveznek tüntetést, majd 2023. január 
2-án 180 kilométer hosszú gyalogmenet 
indul a miskolci Herman Ottó Gimnázi-
umtól a budapesti Kölcseyig, az elbocsá-
tott tanárok iskolájáig.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Erősödik a tiltakozás az oktatásban 

November 30-án újabb nyolc pedagógust távolítottak el az állásából, ami 
nagyon erős tiltakozási hullámot váltott ki. Tüntetéssel, ülősztrájkokkal, a 
Belügyminisztérium előtti sátrazással, aláírásgyűjtésekkel és a bátor kiál-
lások legkülönfélébb formáival vállaltak szolidaritást velük országszerte. 

nem teljesíthető kifizetés Magyarország 
számára, amíg az ország maradéktalanul 
és pontosan végre nem hajt 27 intézke-
dést. Csak ekkor jutunk hozzá a 5,8 milli-
árd euróhoz, ami több mint 2300 milliárd 
forintnak felel meg. 

A hétéves költségvetésben Magyar-
ország számára „félretett” összegből pe-
dig felfüggesztenek 7,5 milliárd eurónyi 

(3000 milliárd forint) támogatást, amit 
csak akkor kapunk meg, ha kézzelfog-
ható eredményeket mutat fel az Orbán-
kormány a korrupció elleni harcban. 

Orbán Viktor évek óta szórakozik az 
Európai Unióval, miközben millióknak 
lenne égetően szüksége arra a pénzre, 
amit Brüsszelből várunk. 

Forrás: www.hirklikk.hu 

December első napjaiban Budapesten és az ország több pontján kifogy-
tak az üzemanyagból a benzinkutak. Az ársapkás benzin piaci káoszt oko-
zott, ami lassan az ország normális működését veszélyezteti. 

Sminkszoba is kellett Novák 
Katalinnak

A köztársasági elnöki rezidenciát Novák 
Katalin beköltözése előtt 278 millió adó-
forintból újították fel. Az alagsorban pél-
dául moziterem is van a borhűtők mellett. 

Az új köztársasági elnök kapott egy külön 
sminkszobát és egy hangszigetelt zene-
szobát is. Ezek nyilván elengedhetetle-
nek egy súlyos gazdasági válság idején.  Fo
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Az orosz vezető többször is figyelmeztet-
te a Nyugatot, hogy ha nem vásárolnak 
tőlük energiahordozókat, akkor halálra 
fognak fagyni. Ám az oroszoknak sok-
kal nagyobb gondot okoz a fűtés, mint 
a Nyugatnak. Igaz, náluk nem az a gond, 
hogy nincs mivel fűteni. 

Oroszországban már keményen be-
köszöntött a tél, –4 és –10 fok között van 
a hőmérséklet. Ribinszk városban a táv-
fűtéssel felszerelt házak 30 százalékában 

hetek óta nincsen semmiféle fűtés, ezért 
rengetegen 10-12 fokos lakásokban kell 
hogy éljenek. A város polgármestere egy 
lakossági fórumon őszintén elmondta, a 
szankciók miatt nem jutnak hozzá a meg-
felelő szivattyúkhoz, csak selejteseket 
tudnak használni. A lakosságnak azt java-
solják: sütővel melegítsék az otthonukat. 
Az elmúlt héten öten fagytak halálra fű-
téssel felszerelt lakásokban.

Forrás: www.hvg.hu

Nem Európa, hanem az oroszok 
fagynak meg  

Putyin korábbi kijelentéseivel ellentétben a szankciók Oroszországot is 
keményen sújtják. A fűtéssel felszerelt lakásokban is fagytak már halálra 
az alkatrészhiány miatt. 
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