
Matolcsy György, az MNB elnöke, egy 
parlamenti bizottsági ülésen elismerte, 
hogy a ma tapasztalt infláció a kormány-
propaganda állításaival szemben nem 
háborús és pláne nem szankciós infláció, 
hiszen jóval a háború előtt, „2021 második 
felében kezdődött az energiaárrobbanás, 
ami a magyar infláció 
80 százalékát okozta”. 
Majd arról beszélt, hogy 
„szembe kell nézni azzal, 
hogy a pénzügyi, mak-
rogazdasági mutatóink 
az Európai Unióban az 
első-második legrosz-
szabb helyen vannak. 
Jövőre már a legrosz-
szabb lesz, mert a 15–18 
százalék között várható 
infláció a legmagasabb 
lesz az Európai Unióban. 
Szembe kell nézni azzal, 

hogy ha Magyarország nem változtat a 
gazdaságpolitikáján, ha nem hajt végre 
kétharmados gazdaságpolitikai fordula-
tot, akkor elveszíti az évtizedet.”

Szerinte „a kormány válságkezelése 
az utóbbi hat hónapban nem találta meg 
a kulcsokat, hibás volt”.
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Karácsony előtt jönnek a decemberi 
családtámogatási ellátások

hasznoshirek.hu

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

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

Matolcsy szerint is hazugság 
a „háborús infláció”
Több mint kínos, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, akit Orbán 
Viktor egykor a saját jobb kezének nevezett, súlyosan elhibázottnak tartja 
a kormány gazdaságpolitikáját, amely válságba taszítja az országot. 

A decemberi (január elején esedékes) 
családtámogatási ellátások, a családi 
pótlék, a gyermekgondozást segítő el-
látás (gyes) és a gyermeknevelési támo-
gatás (gyet), idén is karácsony előtt meg-
érkeznek a jogosultak bankszámlájára, 

postai kézbesítés esetén pedig a lakcí-
mükre. Bankszámlára december 22-én, 
lakcímre legkésőbb 23-án érkezik meg a 
pénz. A családtámogatási ellátások előre 
hozott utalása körülbelül 1 millió 180 ezer 
családot érint.
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Szünetel az ügyintézés 
az igazgatási szünetben
A legtöbb állami ügyfélszolgálathoz ha-
sonlóan az ingatlanügyi hatóságoknál is 
szünetel az ügyintézés december 22. és 
2023. január 9. között. Az ez idő alatt beér-
kezett kérelmeket a földhivatalok január 
9-én dolgozzák fel, ezért az ügyfélszol-
gálatok legkorábban január 10-én nyit-
nak ki. A kormányhivatalok azt javasolják 

az ügyfeleknek, hogy a földhivatalokhoz 
a kérelmeket legkésőbb december 20-ig 
nyújtsák be. Az igazgatási szünetről szóló 
kormányrendelet szerint a kormányzati 
igazgatási szervekben – bizonyos kivéte-
lekkel – az érintett időszakban szünetel 
a munkavégzés, és ügyfélfogadás sem 
lesz. 

Forrás: www.foldhivatal.hu 
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Másfélszeresére nő a karácsonyi 
menü ára

Hatodik éve méri fel a Heti Világgazdaság 
című újság november–december fordulóján, 
hogy mennyi pénzből lehet kihozni egy ka-
rácsonyi ünnepi vacsorát. Ez idő alatt nem 
volt olyan év, amikor a termékek ára ne nőtt 
volna valamennyit az előző felméréshez ké-

pest. Olyan növekedést azonban még nem 
láttunk, ami idén történt: egy év alatt csak-
nem másfélszeresére nőtt a kosarunk átlag-
ára. Amit még az is tetéz, hogy az árstopos 
termékekből súlyos hiány alakult ki. 

Forrás: www.hvg.hu

Míg a fővárosban csillapodott az üzem-
anyaghiány, a vidéki kis kutak ellátása 
továbbra sem biztosított. Mivel az utób-
biak még mindig nem kapnak a Moltól 
üzemanyagot, így a normális ügymenet 
egyelőre nem tud náluk beindulni. A fu-
varozók által használt kutak is hiánnyal 
küzdenek, de a helyzetük egyelőre nem 
kritikus. 

A Mol vezérigazgatója úgy nyilatko-
zott, még hetek kellenek ahhoz, hogy az 
üzemanyag elérhetősége újra visszaáll-
jon a megszokott szintre.

Szakértők szerint az árakat 500 forint 
alatt lehetne tartani, ha  5%-ra mérsékel-
nék az áfát, illetve csökkentenék a jövedé-
ki adót. Bár ezt sok országban megtették, 
a magyar kormány erre nem hajlandó. 

Alig enyhül a benzinkáosz vidéken

Lesújtó véleményt fogalmazott meg 
az árstopokról is: „A szocializmusba pe-
dig nem érdemes visszamenni. Az ársto-
pokról meg a mindenfajta hasonló, jónak 
tűnő ötletekről a szocializmusban kide-
rült, hogy nem működnek. Összeomlott 
a rendszer.”

Matolcsy borúlátó elemzését tá-
masztják alá a Központi Statisztikai Hi-
vatal legfrissebb adatai is, miszerint 22,5 
százalék volt az infláció novemberben, 
ami újabb több mint húszéves rekordot 
jelent. Az előző hónapokhoz hasonló-
an ismét az élelmiszerek és a háztar-
tási energia drágultak leginkább, de 

ebben az adatban még nincs benne a 
benzinárstop megszüntetése, amely-
nek hatása majd csak januárban látszik. 
Elemzők szerint a következő hónapok-
ban még gyorsulhat a drágulás.

A friss inflációs adaton belül az élel-
miszerárak drágulása a legjelentősebb, 
2021 novemberéhez viszonyítva 43,8 
százalékos.

A háztartási energia 65,9 százalékkal 
emelkedett. Ezen belül a vezetékes gáz 
ára 124,3, a tűzifáé 60,1, a palackos gázé 
52,1, az elektromos energiáé 28,3 száza-
lékkal lett magasabb, mint tavaly ilyenkor.

Forrás: www.telex.hu 

Miután olyan mértékű hiány lépett fel a kutaknál, ami már az ország mű-
ködését veszélyeztette, a kormány a múlt héten eltörölte az üzemanya-
gok ársapkáját. Ám a helyzet csak lassan normalizálódik.

Ezernél több oktatási intézményben 
tiltakoztak már
A Civil Közoktatási Platform adatai szerint 
az őszi tiltakozásokban már legalább 310 
település 1000 intézményében 2650 körü-
li tiltakozó akció volt. Az intézmények két-
harmada vidéki. Számos helyen a tiltakozó 

események száma már a tízet is meghalad-
ta. A munkabeszüntetésekről a tényleges 
adatok az oktatási kormányzat és a Kle-
belsberg Központ rendelkezésére állnak – 
de azokat nem hozzák nyilvánosságra.Forrá

s: w
w

w
.hvg.hu

Fo
rrá

s: w
w

w
.a

tv.h
u

Orbán Katarba megy focit nézni

Miután itthon minden „rendben van”, hi-
szen „csak” 25 éve nem látott inflációtól 
szenved a lakosság, a súlyos energia-
válság mellett. Országszerte tanárok és 
diákok tüntetnek, a szomszédban hábo-
rú zajlik, és Orbán miatt egyelőre nem 

kapunk meg ezermilliárdokat az Európai 
Unióból. 

Ebben a helyzetben nyilatkozta a mi-
niszterelnök sajtófőnöke, hogy: „Orbán 
Viktor hivatalos vendégként részt fog 
venni a katari foci-vb-n.”   Fo
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A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapít-
vány (alapító: Orbán Viktor, kuratóriumi 
elnök: Mészáros Lőrinc) az első beadott 
tervében azt írta, hogy „a felcsúti cen-
terpályán a rendezvények zavartalan 
lebonyolítása érdekében szükségesnek 

tartjuk az ifjúsági sportszálláshely meg-
építését”. Erre gyűjtötték be a cégektől 
az úgynevezett tao-támogatásokat, amit 
sportcélokra lehetett adni. A beruházás 
jelentős késéssel készült el, az eredeti 
1,5 milliárd forintos költségekből végül 

11 milliárd lett, miköz-
ben sportszálláshely-
jellegét is elvesztette. 
Hát most már luxus-
szálloda is van a mi-
niszterelnök házának 
tövében. 

Négycsillagos hotelt kapott Felcsút

Ifjúsági sportszálláshelynek hazudták, amíg a pénzt összeszedték rá, az
tán végül egy négycsillagos, úgynevezett felnőttbarát – vagyis gyerek zaj
mentes – szálloda lett belőle.
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