
A romániai határ közelében fekvő Kübek-
háza lakói naponta kelnek át a határon, 
hogy megtankolják a gépjárműveiket, 
olyankor a bevásárlást is ott intézik, taka-
rékossági okokból. Állítólag így 5-6 ezer 
forintot is meg lehet spórolni a néhány ki-
lométeres úttal, és az elbeszélések sze-
rint már a hivatali autókat is Romániában 
tankolják. De ugyanezt teszik szinte vala-
mennyi határközeli magyar településen. 

Elsőkből lesznek az utolsók: a ma-
gyarországi üzemanyagok december 
elején még a legolcsóbbak voltak, im-
már a legdrágábbak a régióban. A kü-
lönbség nem filléres, Romániában és 
Szlovéniában literenként több mint 100 
forinttal kevesebbet kell leszurkolni tan-
koláskor, Szlovákiában, Ausztriában, Hor-
vátországban és Szerbiában pedig 7–65 
forinttal kevesebbet. A magyar kormány 
december 6-án vette le a normál üzem-
anyagokról a 480 forintos sapkát, ám a pi-

aci árazás visszatérésének puszta ténye 
nem magyarázat a töltőállomásoknál lát-
ható számokra.

A hazai kutak árai az Orbán-kormány 
által kivetett járulékos adók miatt is ma-
gasabbak. A szektort egyaránt sújtja az 
extraprofitadó, a kiskereskedelmi kü-
lönadó, az energiaellátó cégek jövede-

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd! 288. szám (VII. évfolyam/4.)  |  2023. január 24.

                                                                          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

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.

A benzin is nálunk a legdrágább
Nincs olyan szomszédos ország, ahol ne lehetne olcsóbban tankolni. De 
még Bulgáriában, Lengyelországban, sőt Ukrajnában is kevesebbe kerül 
az üzemanyag, mint nálunk. 

A 95-ös benzin ára 
Magyarországon és 
a szomszédainknál

A bankok számára a jogszabályok lehe-
tőséget adnak arra, hogy évente egy al-
kalommal, áprilisban az előző évi infláció 
mértékével megegyező díjemelést hajt-
sanak végre. 

Az elmúlt években a banki díjak 0–5 
százalékos mértékben emelkedtek, ám a 
vágtató infláció miatt az idén a díjmódo-
sítás felső határa várhatóan 14,5 százalék 
körül alakul majd. Ha elmulasztjuk átte-
kinteni banki költségeinket, a 2024-ben 
kézhez kapott egységes díjkimutatás még 

döbbenetesebb költségekkel szembesít 
majd. 

Sokan nem tudják például, hogy az 
sms-üzenetek után akár 20-30 forintot is 
felszámolnak a bankok. Érdemes megfon-
tolni, hogy a drága sms-szolgáltatás he-
lyett a mobiltelefonos banki applikációk-
hoz jellemzően ingyenesen kínált, illetve 
havi fix 100–300 forintos díjért biztosított 
internetes (push) üzenetküldésre váltunk, 
hiszen csak ezzel a lépéssel több ezer fo-
rintot spórolhatunk meg éves szinten. 

Egyre többe kerül a bankolás is 
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Január végéig minden bankszámla-tulajdonos megkapja a költségkimuta-
tást arról, mennyit is fizetett bankjának tavaly az igénybe vett szolgáltatá-
sokért. Érdemes átnézni ezt a kimutatást, hiszen a megfelelő számla kivá-
lasztásával éves szinten több tízezer forinttal csökkenthetők a kiadásaink.
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Már 50 százalékos az élelmiszer-infláció
Az Európai Unió statisztikai hivatalá-
nak mérései szerint a magyar infláció 
tovább emelkedett, és a novemberi 
23,1 százalékról 25-re növekedett, ami 
az uniós átlag két és félszerese. Az 
élelmiszerek inflációja csupán pár ti-

zeddel marad el az 50-től, 49,6 száza-
lék. Egész Európában ez a legdurvább 
adat. A sor végén, de bőven előttünk 
van Litvánia (33,5), Észtország (30,8) és 
Lettország (29,4) százalékkal.

Forrás: www.telex.hu 

lemadója (ez a Robin Hood-adó, amely-
nek mértékét az árstop kivezetésekor 
31-ről 41 százalékra emelték). Ráadásul 
Magyarországon a legmagasabb (27 
szá zalék) az általános forgalmi adó: je-

lenleg minden liter üzemanyag árának 
áfatartalma 140-150 forint.

De a benzinkutak is szeretnék behoz-
ni az árstop miatt elszenvedett hatalmas 
veszteségeiket. 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet szerint a 
készítmények elérhetetlenségét főleg 
gyártási gondok, alapanyaghiány, a meg-
növekedett igény és piaci megfontolá-
sok okozzák. A szakértők szerint helyet-
tesítő szerekkel megoldható a betegek 
ellátása, de már azokból is hiány van.  

A Facebookon olyan csoportok alakul-
tak, amelyekben az emberek egymás-
nak próbálnak segíteni, hogy melyik 
patikában lehet esetleg megvenni a 
keresett gyógyszert. Akad olyan, aki egy 
nap közel száz gyógyszertárat hívott fel 
– sikertelenül. 

Forrás: www.jelen.hu

Súlyos gyógyszerhiány van

Nagyjából 1500-féle gyógyszer hiányzik jelenleg a hazai patikákból. Oly-
kor a helyettesítő készítmény sem kapható.

Forrás: www.hvg.hu, www.hirklikk.hu 

A pedagógusok önmaguk dönthetik el, 
milyen módon csatlakoznak a figyelem-
felhíváshoz, teljes vagy részleges mér-
tékben tagadják meg a munkafelvételt. 

A sztrájk többek között a kért 45 szá-
zalékos fizetésemelésért, a katedraórák 

számának 22 órára való csökkentéséért 
és a sztrájkjog helyreállításáért indul újra. 

Január 31-én, a szolidaritás napján az 
Egységes Diákfront ülősztrájkot szervez 
az iskolákban.

Forrás: www.nedolgozzingyen.hu 

Újabb egyhetes tanársztrájk 

Január 23-án, hétfőn kezdődött az egységes munkabeszüntetés, amelyet 
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdetett meg, és a Peda-
gógusok Szakszervezete is támogat.

Bár tavaly márciusban 13,6 milliárdos 
forráskiegészítést jelentettek be a váró-
listák csökkentésére, ez nem hozott ér-
demi változást, sőt, azóta rosszabbodott 
a helyzet. Leginkább az orr- és mandu-

laműtétekre várakozók száma nőtt, 446 
főről 1076-ra. Emellett 46–60 százalék-
kal többen várnak sérvműtétre, és egyre 
emelkedik a csípő- és térdprotézisre vá-
rakozók száma is. 

Tovább hosszabbodnak a kórházi 
várólisták 
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Ennek a fő okai a magas energiaárak és 
az emelkedő kamatok. A vevők fele egy 
új lakásvásárlást csak hitelből tudna fi-
nanszírozni, viszont a mostani magas 
kamatok sokakat visszatartanak ettől. 
Továbbá az is csökkenti a vásárlási ked-

vet, hogy az új építésű ingatlanok ára az 
elmúlt években 20-30 százalékkal emel-
kedett, és még nagyobb drágulásra lehet 
számítani. Az albérletek piacán is hason-
lóan nehéz a helyzet, a fiatalok alig tudják 
kifizetni a bérleti díjakat. 

Alig lehet ingatlanokat eladni 

Több mint felére csökkent a kereslet az ingatlanokért, a vevők egyre bi-
zonytalanabbak.
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A fővárosban a nettó átlagkereset 413 
ezer Ft, ami az országban kiemelkedő-
en magasnak számít, ugyanis a második 
leggazdagabb megyében, Győr-Moson-
Sopronban a fejenkénti átlagbér is csu-

pán 346 ezer Ft. A fizetések semelyik 
másik megyében nem érik el a 330 ezer 
Ft-ot. A helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében a legrosszabb, ott átlagosan 
238 ezer Ft-ot vihetnek haza a dolgozók.   

Kétszer annyit keresnek 
Budapesten, mint Szabolcsban

Rendkívüliek az egyenlőtlenségek a fizetésekben, országosan messze 
Budapesten a legjobb a helyzet – derül ki a KSH legújabb adataiból.
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