
A fogyasztói árak rohamos emelkedése 
nem változik januártól sem. Az első hó-
napokban az infláció várhatóan tovább 
gyorsul, a csúcspont 27 százalékon lehet, 
majd az év első felében lassú, a második 
felében gyorsuló mérsék-
lődés után – 15–19,5 száza-
lék – az év végén már „csak” 
egy számjegyű lesz az ütem. 
Legalábbis ez a jegybank, 
könnyen lehet, hogy túl op-
timista várakozása, amely 
egyébként az élelmiszer-
inflációt éves átlagban 29,7 
százalékra várja. (Mármint a 
mostani árak emelkednek 
ennyivel.) Jelenleg messze 
40 százalék felett tartunk.

Ehhez képest a nyugdí-
jak 15 százalékos emelése 
nem tűnik túl gálánsnak, a 
pedagógusok szakmai pót-

lékának 10 százalékos növelése pedig 
egyenesen botrányos a nyomorúságos 
helyzetükhöz képest. 

Érvényben maradnak az élelmiszerek 
ársapkái, amelyek a Nemzeti Bank elnöke 
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Szorongva várt 2023
Aggodalommal néz az ország az új év elé. Az infláció az egekben, az ener-
giaárak itthon befagyasztva, miközben Európában csökkennek. Az uniós 
forrásokról ugyan van alku, de pénz nincs. A horvátok bevezették az eurót, 
a legtöbb mutatóban már csak Bulgáriát előzzük meg, nem alaptalan hát a 
szorongás.  

Január 1-jétől megszűnnek a Szép-kártya 
alszámlái, összevonják a korábbi szálláshely, 
vendéglátás és szabadidő zsebeket, így ösz-
szeadódnak az azokban feltöltött összegek. 
A Magyar Turizmus Ügynökség szerint az in-
tézkedés hatására várhatóan nő a kártya nép-
szerűsége, hiszen mind a tulajdonosok, mind 
az elfogadóhelyek könnyebben használhatják 
majd. 

A nagycsaládosok gépkocsivásárlási 
tá mogatásának igénylési határideje 2022. 
december 31-ével lejárt ugyan, egy enged-
ményt azonban adott a kormány. Az eredeti 
rendelet szerint, ha az adásvételi szerződés 
vagy a pénzügyi lízingszerződés a jogosult-
sági határozat véglegessé válásától számított 
hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési 
támogatás nem folyósítható. Ezt a határidőt 
tolta most ki az új rendelet egy évre. A támo-
gatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb 
a megszerzés időpontjában érvényes bruttó 
vételár 50 százaléka.

Az otthonfelújítási támogatásról szóló 
rendelet módosítása értelmében, speciális 
esetekben a támogatás igénylését 2023. már-
cius 31-ig kitolták.
1. A támogatásra való jogosultság a magzat 

elhalásának vagy halva születésének, vagy 
a gyermek halálának a támogatási kére-
lem benyújtását megelőző bekövetkezése 
esetén is megállapítható, ha igazolják, hogy 
legkorábban a vállalkozási szerződés meg-
kötésének vagy az első számla kibocsátá-
sának napján a gyermek életben volt, vagy 
a 12. hetét betöltött várandósság fennállt. 

2. Amennyiben az otthonfelújítás kizárólago-
san vagy részben napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje vonatkozik, 
akkor a támogatás 2023. március 31-ig igé-
nyelhető. Így a beruházás nem napelemre 
vagy napkollektorra vonatkozó részére csak 
akkor igényelhető a támogatás, ha arról a 
számlákat 2022. december 31-ig kiállították.

Forrás: bank360.hu, hvg.hu, telex.hu

A 2023-ban megszűnő és lezáruló 
támogatások



23

December eleje óta csökken a földgáz 
ára az irányadó holland gázpiaci tőzsdén, 
a karácsony utáni napokra pedig átütöt-
te a 80 euró/megawattórás szintet. Ez 
azért fontos szám, mert körülbelül eny-
nyibe került a földgáz idén januárban és 
februárban, közvetlenül a háború kitörése 
előtt. Ezzel párhuzamosan a kőolaj ára is 
csökkent.

A gázárcsökkenésnek több oka van, 
a legfontosabb az, hogy az enyhe tél és 
a spórolás miatt tele vannak az európai 

gáztározók. A töltöttségi szintjük novem-
berben elérte a közel 96 százalékot, és 
december végén is még mindig 80 száza-
lék fölött vannak. Elemzők szerint nagyon-
nagyon kicsi az esélye, hogy Európában 
ezen a télen a kritikus szint alá csökkenjen 
a gáztározók töltöttsége. Nem kell félni-
ük tehát a Fidesz riogatásától, miszerint a 
szankciók miatt nem tudnak majd fűteni. 
Sőt, Európa többi részén az árak is csök-
kenni fognak, mert szemben Magyaror-
szággal, ők nem rögzítették azt,

Háború előtti szinten a gázár 
Európában

December óta folyamatosan esik a földgáz ára Európában, már a tavaly 
februári szintre ment vissza. Ezek szerint mégsem teszik tönkre a nyugati 
világot a szankciók?

Vlagyimir üdvözlete Viktornak
Putyin boldog új évet kívánt a hozzá kö-
zel álló államok vezetőinek. A jókíván-
ságot kapott barátok között többnyire 
olyan diktatúrák és féldiktatúrák van-
nak, mint Kína, Vietnám, Fehéroroszor-
szág vagy Szíria. Meg persze Magyar-

ország és vezetője Orbán Viktor, ami 
azért is érdekes, mert az Európai Unió 
tagállamai közül egyedüliként érde-
melhettük ki Putyin kedvességét. De a 
NATO-ból is mellettünk Törökország az 
egyetlen, amelyet Putyin köszöntött. 
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Az eredmények alapján a társadalom 
mintegy negyede számol jelenlegi állá-
sának hónapokon belüli elvesztésével.  
A válaszadók közel negyede (22 százalék) 
nem vár változást, tizede (9 százalék) pe-
dig a pénzügyi helyzete javulásában re-
ménykedik.

A különböző jövedelmi helyzetű cso-
portok eltérően látják anyagi helyzetük 

alakulását: a nélkülözések között élők 
körében 59 százalék, a jövedelmükből 
éppen hogy megélők fele romló anyagi 
körülményekre számít az új évben. 

A Fidesz-szavazók az átlagnál opti-
mistábbak: 62 százalékuk szerint a kö-
vetkező 12 hónapban nem változik (43%) 
vagy javulni (19%) fog az anyagi helyzetük. 

Forrás: www.telex.hu 

A magyarok negyede tart 
állásvesztéstől 

A magyar társadalom 39 százaléka, a kedvezőtlen jövedelmi helyzetűek 
több mint fele jelenlegi és jövőbeli anyagi helyzetének romlására számít 
2023-ban – derül ki az IDEA Intézet november 29. és december 12. között 
készített reprezentatív közvélemény-kutatásából. 
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szerint is inkább felfelé hajtják az árakat, 
miközben még áruhiányt is teremtenek.  

Minden háztartást érint, hogy január 
1-től is maradnak a jelenlegi „lakossá-
gi piaci” rezsidíjak. Ami első ránézésre 
kegynek tűnik, de annak tudatában, hogy 
Nyugat-Európában erőteljesen csökken-
nek az energiaárak, már egészen más-
képpen néz ki. 

Bár a kormányzat ünnepelt, hogy si-
került megállapodni az Európai Unióval 

az országnak járó pénzekről, de valójá-
ban ez csak annyit jelent, hogy rögzítet-
ték: kizárólag két tucatnál több szigorú 
feltétel teljesítése esetén kaphatunk 
ténylegesen pénzt. És ezek között olyan 
elvárások is vannak, hogy érezhetően és 
radikálisa csökkennie kell a korrupciónak, 
az uniós pénzek haverokhoz irányításá-
nak és konkrét ellopásának. És ez bizony 
nem lesz könnyű az Orbán-kormány szá-
mára. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Tanárok menete Miskolcról Budapestre

Naponta 25–35 kilométeres távokat 
megtéve Miskolcról Budapestre vonul-
nak a tiltakozó tanárok január elején.
Január 2. és 7. között a miskolci Her-
man Ottó Gimnáziumtól a budapesti 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumig fognak 

vonulni, oda, ahonnan ősszel kirúgták 
az első öt tanárt.

Az út alatt délutánonként beszél-
getéseket és fórumokat tartanak.  
A menethez – akár egy-egy rövidebb 
szakasz erejéig – bárki csatlakozhat.
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Orbán fizetése nőtt a legjobban 

2022-ben az állami vezetők fizetése úgy 
emelkedett, mintha nem is lenne válság. 
Ezen belül a miniszterelnök fizetése nőtt 
leginkább, bruttó 1,5 millió Ft-ról 3,5 milli-
óra, amely mellé még megkapja a bruttó 
1,3 millió forintos képviselői tiszteletdí-
ját is. Orbán Viktor fizetése ezentúl évről 
évre nőni fog, mert a házelnöki fizetéshez 
igazították, amit minden évben az előző 

évi bruttó átlagkereset 8,1-szeresében 
kell megállapítani. 

Igencsak jól jártak azok az államtit-
károk is, akik közülük egyben parlamenti 
képviselők: ők 700 ezer forintos emelést 
kaptak, így a képviselői fizetéssel együtt 
már havonta 3,3 milliót vihetnek haza.  
A jegybankelnök eddigi 5 milliós juttatá-
sát most 6,2 millióra növelték.Fo
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