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0%-OS ÁFÁT KÖVETEL A DK 
AZ ALAPVETŐ ÉLELMISZEREKRE!

TOMBOL 
AZ ORBÁNI INFLÁCIÓ! 

MÁR  30% FELETT  JÁRHAT 
AZ ÉLELMISZER-DRÁGULÁS!

KÉT MEGSZORÍTÁS KÖZÖTT MEGDUPLÁZTÁK ORBÁN VIKTOR FIZETÉSÉT (4. OLDAL)

» VÉGE AZ ÁRSTOPNAK» OLAJ A TŰZRE AZ ÉLELMISZERADÓ » 3 OKA VAN A GYENGE FORINTNAK
A kormány új 
élelmiszeradója 
csak tovább fogja 
drágítani az élel-
miszereket, hol-

ott már most is megfizethetetlen a 
bevásárlás. Így néz ki, ha a Fidesz 
extraprofitként tekint az emberek-
nél maradt pénzre. → 2. oldal

B e j e l e n t e t t é k 
az eddigi legna-
gyobb megszo-
rítást, nem lesz 
több hatósági ár a 

boltokban és a kutakon. Jön a 762 
forintos benzin, a 811 forintos gáz-
olaj, a 2000 forintos csirkemell, és 
az 1500 forintos étolaj.  → 3. oldal

A háború nincs 
köztük, hiába is 
próbál újab-
ban most épp  
erre mutogatni 

a forintot 275 forintos euró- 
árfolyamról egészen 400 forintos 
euróárfolyamig gyengítő Orbán-  
kormány.  → 3. oldal
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0%-OS ÁFÁT KÖVETEL A DK
A LEGNAGYOBB ELLENZÉKI PÁRT AZ ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK ÉS 
PÁR EGYÉB TERMÉK ESETÉBEN TÖRÖLNÉ EL AZ ÁFÁT AZ ÉV VÉGÉIG.

Az orbáni megszorítócsomag részeként 
bevezetett élelmiszeradó elsősorban a 
müzliket, a gabonapelyheket, a kisgyer-
mekes családok körében népszerű gyü-
mölcspépeket, de például a töltött tész-
tákat is drágábbá fogja tenni, tekintet 
nélkül arra, hogy tartalmaznak-e cukrot 
vagy más egészségtelen összetevőt.
Arról, hogy miért vezethette be a kor-
mány az élelmiszeradót az egyébként 
is magas élelmiszerárak mellett, Gy. 
Németh Erzsébetet, a DK országy-
gyűlési képviselőjét kérdeztük. Gy. 
Németh szerint a választ Nagy Márton, 
a kormány megszorításokért felelős 
minisztere már megadta, amikor az ext-

A DK kezdeményezéséről Oláh Lajos, 
a DK országgyűlési képviselője azt 
mondta lapunknak, hogy ezzel kifeje-
zetten az élelmiszer-drágulást szeret-
nék megállítani. “Nem szabad hagyni, 
hogy az emberek fizessék meg a Fi-
desz elhibázott gazdaságpolitikájának 
az árát. Elég volt a drágulásból és elég 
volt a kormányzati megszorításokból 
is, itt az ideje, hogy a törvénytelen Or-
bán-kormány végre segítsen is a csa-
ládoknak” - mondta el a képviselő, aki 

raprofit-adókról tartott sajtótájékozta-
tót. A Fidesz minisztere szó szerint úgy 
fogalmazott, hogy “az embereknél, a 
háztartásoknál nagyon sok pénz ma-
radt, felhalmozódtak a megtakarítá-
sok”. Gy. Németh szerint az élelmiszer- 
adó esetében beigazolódott, hogy a 
kormány a családok megtakarítása-
ira tekint extraprofitként, azt akarja 
elvenni az élelmiszeradóval.
“Ez tűrhetetlen. Ebben a helyzetben a 
DK szerint nem megszorítani kellene, 
hanem támogatni a családokat, például 
az alapvető élelmiszerek áfájának 0%-
ra csökkentésével” - mondta el lapunk-
nak Gy. Németh Erzsébet.

szerint ma az elsődleges probléma az 
országban az élelmiszer-drágulás. Ezt 
megerősíti, hogy az ügyben a DK által 
indított petíció nagyon gyors sikereket 
ért el, egyetlen nap alatt több mint tíz-
ezren írták alá. “Bőven elég baj, hogy 
ennyibe kerül egy bevásárlás, nem 
kell, hogy még a kormány is a zsebünk-
ben turkáljon az áfáért a kasszánál” - 
összegzett Oláh. A DK ÁFA-csökkenté-
sért indított petícióját az alábbi linken 
lehet aláírni: afa.dkp.hu

ÉLELMISZERADÓT VETETT KI AZ ORBÁN-KORMÁNY
MINTHA NEM LENNE ELÉG BAJ A TÖRTÉNELMI MÉLYPONTON LÉVŐ FORINT ÉS A 30%-OS ÉLELMISZER-
INFLÁCIÓ, A FIDESZ MÉG EGY ÉLELMISZERADÓT IS BEVEZETETT, TOVÁBB LÖKVE AZ ÉLELMISZERDRÁGULÁST.

IDÉN MÁR 
FÉLMILLIÓBA 
KERÜLHET EGY HÉT 
A BALATONON
EGY NÉGYTAGÚ CSALÁDNAK 
ANNYIBA KERÜL A BALATONI 
NYARALÁS, MINTHA A GÖRÖG 
TENGERPARTRA MENTEK 
VOLNA.

Kálmán Olga kiszámolta, hogy egy 
háromcsillagos panzióban csak 
reggelivel egy négytagú családnak 
átlagban már 300 és 350 ezer forint 
közötti összeget kell fizetnie, a pan-
ziók ára ugyanis 20-30%-kal drá-
gult a tavalyihoz képest. Az étkezés 
ára is brutálisan nőtt, napi menüt 
1700 forintnál olcsóbban nem lehet 
találni, egy éttermi vacsora pedig 
akár 20-25 ezer forintjába is kerül-
het egy négyfős családnak.
“Ide vezetett a brutális infláció 
és az orbáni megszorítások so-
rozata” - foglalta össze a DK or-
szággyűlési képviselője.
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MEGSZORÍTÁS: A KORMÁNY BEJELENTETTE, 
HOGY VÉGE AZ ÁRSTOPNAK

Varju László, a DK országgyűlési kép-
viselője sajtótájékoztatón ment neki 
az eddigi legdurvább orbáni megszo-
rításnak: “ez megengedhetetlen, nem 
az emberek és a családok a hibásak 
azért, mert a Fidesz 275 forintos eu-
róárfolyamról 400 forintos euróárfo-
lyamig gyengítette a forintot. Ezt nem 
a magyaroknak kellene megfizetniük”.
Varju emlékeztetett, milyen árak vár-
nak ezek után a magyar családok-
ra: 762 forintos benzin, 811 forintos 

gázolaj, 2000 forintos csirkemell, 
1500 forintos étolaj. Varju arra is 
emlékeztetett, hogy a megszorításo-
kért felelős miniszter már korábban is 
beszélt arról az extraprofittal össze-
függésben, hogy túl sok pénz maradt 
a családoknál a járvány alatt. “Úgy 
tűnik, hogy a családi megtakarításo-
kat most egy határozott mozdulattal 
el is akarják venni, azt akarják, hogy 
hagyjuk ott a boltokban és a benzin-
kutakon” - tette hozzá Varju.

NAGY MÁRTON, A KORMÁNY MEGSZORÍTÁSOKÉRT FELELŐS MINISZTERE ARRÓL BESZÉLT EGY NYILVÁNOS 
RENDEZVÉNYEN, HOGY AZ ÁRSTOPOK ROSSZAK, EZÉRT KI KELL VEZETNI ŐKET, “AZ ÁRSTOPOKBÓL KI KELL JÖNNI”. 
ESZERINT NEMCSAK AZ ÉLELMISZER-ÁRSTOPOKAT AKARJÁK KIVEZETNI, HANEM AZ ÜZEMANYAGOKÉT IS.

ŐK KERESNEK AZON, HOGY TÖRTÉNELMI MÉLYSÉGBEN VAN A FORINT

3 OKA VAN A GYENGE FORINTNAK, DE A HÁBORÚ NINCS KÖZTE

AZ MÁRA MINDENKINEK EGYÉRTELMŰ, HOGY AZ EMBEREK ÉS A MAGYAR CSALÁDOK A VESZTESEI A GYENGE FORINTNAK, 

ELÉG CSAK BEMENNÜNK EGY BOLTBA ÉS MEGNÉZNÜNK AZ ÁRAKAT. AZOKRÓL VISZONT MÁR KEVESEBB SZÓ ESIK, AKIK 

KIFEJEZETTEN JÓL JÁRNAK A GYENGE FORINTTAL. PEDIG HÁROM ILYEN, JÓL MEGHATÁROZHATÓ CSOPORT IS VAN AZ ORSZÁGBAN 

 – ERRŐL BESZÉLT NEKÜNK BARKÓCZI BALÁZS,  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, A DK SZÓVIVŐJE.

Szerinte az egyik ilyen éppen a gyen-
ge forint fő felelőse, a Matolcsy 
György által vezetett jegybank. Az 
MNB évek óta nemcsak megtarthat-
ja, hanem minden korlátozás nél-
kül el is költheti azt a pénzt, amit a 
gyenge forinton keres. Így lett a jegy-
banknak és az alapítványainak meg-
annyi luxusingatlana, vagy épp több 
mint 700 műalkotása 5 milliárd forint 

A magas államadósság, az éveken 
át folytatott multibarát, forintgyen-
gítő gazdaságpolitika, és az uniós 
pénzek felfüggesztését eredménye-
ző korrupció - ez a három oka van a 
forint pokoljárásának Molnár Csaba, 
a DK ügyvezető alelnöke szerint.
“275 forint. Ennyibe került 2010-
ben egy euró, amikor megalakult 
a második Orbán-kormány. Hiába 
következett ezek után a világgazda-

értékben. Minél gyengébb a forint, 
ők annál többet költhetnek minden 
évben.
A másik ilyen csoportba a multik tartoz-
nak. Mivel évről-évre egyre gyengébb 
a forint, a Magyarországon lévő multik 
euróban számolva egyre kevesebbet 
költenek bérekre. Minél gyengébb a 
forint, a multik annál olcsóbban tudják 

ságban példa nélküli növekedés, hi-
ába kaptunk több uniós pénzt, mint 
előtte bármikor, a Fidesz egy évti-
zed alatt tönkretette a forintot és 
eljutott a 410 forintos euróig. Ennek 
semmi köze a pár hónapja kirobbant 
háborúhoz” - foglalta össze Molnár, 
aki szerint a régiós devizák, a cseh 
korona és a lengyel zloty értékál-
lósága is azt bizonyítja, a gyenge 
forintnak Orbán Viktor az oka.

dolgoztatni a magyar munkavállalókat.
A harmadik csoportba természetesen 
azok a fideszes oligarchák, rokonok, ba-
rátok és vejek tartoznak, akik az uniós pá-
lyázati pénzek ellopásából lettek milliár-
dosok. Nekik már lopniuk sem kell ahhoz, 
hogy még gazdagabbak legyenek, hiszen 
az ellopott euró gyengülő forint mellett 
egyre többet ér - mondta el Barkóczi.



KORMÁNYZATI 
ADÓEMELÉSEK

MEGSZORÍTÁSOKAT 
KAPTAK A 
VÁLLALKOZÓK ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK IS
EGYMÁST ÉRIK A MAGYAR 
VÁLLALKOZÁSOKAT SÚJTÓ 
KORMÁNYZATI MEGSZORÍ-
TÓ INTÉZKEDÉSEK

Orbánék törvénytelen kormánya 
durva megszorításcunamiba kez-
dett, azaz a saját felelőtlenségük 
és alkalmatlanságuk árát fizettetik 
meg az emberekkel. A katás adózás 
esetleges eltörlése is része annak a 
megszorítócsomagnak, amivel Or-
bánék büntetik a magyarokat. 
Dávid Ferenc, a Demokratikus Koa-
líció országgyűlési képviselője úgy 
nyilatkozott a témában: ha a kisvál-
lalkozók legkedvezményesebb adó-
zási módját kivezetik, az egyenlő a 
jelentős adóemeléssel és megszorí-
tással, emiatt több ezer kisvállalko-
zás mehet azonnal csődbe.  
„Ugyanez vonatkozik a cégautóadóra, 
az alkalmi munkák adójára, a négy-
szeres rezsire is. Ezekkel az intézke-
désekkel a kisvállalkozókat lehetetle-
nítik el. A Demokratikus Koalíció ezért 
is indított petíciót a katás adózás meg-
mentéséért, mi ugyanis Orbánék tör-
vénytelen kormányával ellentétben az 
emberek pártján állunk. Ezért nyújtot-
tuk be a Parlamentben javaslatcso-
magunkat, melyben az adóemelés és 
megszorítások helyett az áfa- és jöve-
déki adó csökkentést szorgalmazzuk” 
– mondta a DK politikusa.

AZ EMBEREK FOGJÁK MEGFIZETNI 
A KORMÁNYZATI KÜLÖNADÓKAT

KÉT MEGSZORÍTÁS KÖZÖTT MEG-
DUPLÁZTÁK ORBÁN VIKTOR FIZETÉSÉT

Nagy Márton, a kormány megszorí-
tásokért felelős minisztere egy sor 
extraprofit-adót jelentett be, amit 
a vállalkozások már el is kezdtek 
átterhelni az emberekre. „A brutá-
lis orbáni megszorítócsomag miatt 
drágább lesz a gyógyszer, a banko-
lás, a biztosítások, a telefonálás és 
a repülés is” – erre Rónai Sándor, 

Miközben egymás után derülnek ki 
a brutális orbáni megszorítócsomag 
adóemelései és megszorító intézke-
dései, a kormánynak arra is volt ideje, 
hogy megduplázza Orbán Viktor fize-
tését. A miniszterelnöknek így nem 
kell aggódnia az árstopok kivezetése 
miatt, hiszen már 4,8 millió forintot 
fog keresni havonta.

a Demokratikus Koalíció EP-képvi-
selője hívta fel a figyelmet. 
A politikus emlékeztetett, a Ryanair 
nevű légitársaság már át is terhelte az 
adót az utasaira, és nyilván ezt fogja 
tenni az összes többi különadóval súj-
tott vállalkozás is. „Az emberek fogják 
megfizetni a kormányzati különadó-
kat” – fűzte hozzá Rónai Sándor.

“Miközben az emberek fizetik meg az 
orbáni inflációt és a megszorításokat, 
a válság elsőszámú felelőse kihúzta 
magát a következmények alól. A világ 
szégyene, hogy Orbán Viktor a meg-
szorítások közben adott magának 
dupla fizetést az emberek pénzéből” 
- mondta el lapunknak Vadai Ágnes, a 
DK frakcióvezető-helyettese.

|| “EXTRAPROFIT” LETT A CSALÁDI MEGTAKARÍTÁS
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