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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

„Tisztelt Miniszterelnök Úr! Közel 9 év telt 
el azóta, hogy Ön másodszor is miniszter-
elnök lett. Beiktatása után világossá tette 
számunkra, hogy új kormánya egyik első 
intézkedése a közoktatási rendszer teljes 
átalakítása lesz. A változtatások legvon-
zóbb ígérete az egyösszegű béremelés 

és a bérek minimálbérhez kötése volt  – 
kezdődik a 273 budaörsi pedagógus által 
aláírt levél. 

Mint mindannyian tudjuk, Ön ezt az 
ígéretét nem teljesítette.”

Az emelést öt részletre osztották szét, 
melyből az utolsót meg sem kapták a 

A tanárokat is becsapták 

Országszerte aláírást gyűjtenek a pedagógusok között, mert a tanárok 
úgy érzik, hogy a miniszterelnök megszegte a béremelésekre vonatkozó 
ígéretét.

A leggazdagabb 1 százaléknyi magyar birto-
kolta az összvagyon negyedét, a háztartások 
szegényebbik felének pedig csak az össz-
vagyon 8,9 százaléka jut – derül ki a Magyar 
Nemzeti Bank 2017 év végén készített leg-
utóbbi felméréséből. 

A leggazdagabb 20 százalék kezében van 
a lakossági állampapírok 97 százaléka, a rész-
vények és részesedések 98 százaléka. Ezzel 
szemben a hitelállomány 31 százaléka a ház-
tartások legszegényebb ötödénél található.

A vagyoni egyenlőtlenségek növekedtek 
a korábbi 2014-es vizsgálat óta, olyannyira, 
hogy már az uniós országok „élbolyába” tarto-
zunk ezzel az eredménnyel.

A jövedelmi egyenlőtlenség ezzel szem-
ben nem változott: 2014-ben és most is bru-
tális: a legmagasabb jövedelmű tizedhez folyt 
be az összjövedelem 24 százaléka mindkét 
évben. A legszegényebb háztartásokban 380 
ezer forint az egy főre eső éves jövedelem, 

míg a leggazdagabbakban több mint nyolc-
szor annyi, 3,1 millió forint. A legszegényeb-
bek bevétele 60 ezer forinttal, a gazdagoké 
468 ezerrel növekedett. Vagyis az utóbbiak 
esetén a növekmény is nagyobb volt, mint  a 
legszegényebb háztartások egy főre eső tel-
jes bevétele.

Forrás: www.hvg.hu

A leggazdagabb 10 százaléknyi magyar birtokolja a lakosság vagyonának 56 
százalékát. Nekik átlagosan 61 millió forintjuk van. A legszegényebb egymil-
lió embernek viszont átlagosan 476 ezer forint adóssága van. 

Óriási a szakadék a szegények 
és a gazdagok között 

A pedagógusbérek alakulása a 2013-ban ígért bért 
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A pedagógusfizetések alakulása 
A 2013-ban igért bér 100%-nak tekintve

A világos oszlop az ígért, a sötét a valóban 
kifizetett bért mutatja, százalékban
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pedagógusok, de a legnagyobb problé-
ma, hogy a tanári bérek számítási alapja 
továbbra is a 2013-as minimálbér, pedig 
az azóta közel másfélszeresére emelke-
dett. „Mára már ott tartunk, hogy a peda-
gógusbér a többi diplomás átlagbérének 
kétharmadát sem éri el.”

A következő napokban az ország ösz-
szes oktatási intézményébe eljuttatandó 
nyílt levélben azt követelik, hogy a pe-
dagógusbéreket a mindenkori minimál-
bérhez kössék, és jelentősen emeljék a 
nevelést, oktatást közvetlenül segítők és 
a technikai dolgozók bérét is.

Követelik továbbá, hogy a lehető leg-

rövidebb időn belül kezdjenek érdemi 
egyeztetést a valódi szereplőkkel az ok-
tatásügy összes kérdéséről. „Ezeknek az 
egyeztetéseknek akkor lesz értelme és 
pozitív hozadéka, ha nem lesznek diktá-
tumok, és minden kérdést – fenntartás, 
működtetés, centralizáció, autonómia, 
óra számok, túlórakifizetés, tankötelezett-
ségi korhatár, szabad tankönyvválasztás, 
önálló minisztérium, pedagógus életpá-
lya – érintenek.”

A nyílt levelet a beérkező aláírásokkal 
együtt a budaörsi pedagógusok április 
végéig át szeretnék adni Orbán Viktornak.

Forrás: www.hvg.hu 

A legnagyobb összegek Szíriába mennek, 
de jut a pénzből Kongóba és Mexikóba is. 
És ez a lista csak a most januárban meg-
hozott döntéseket tartalmazza. 

A napokban került fel a kormány honlapjára 
a Miniszterelnökség által megítélt támoga-
tásokat részletező lista. Az összegzésben 
csak a januári adatok szerepelnek.
505 millió forintos adományt kap az AVSI 

Alapítvány az aleppói Szent Lajos Kórház, 
a damaszkuszi Francia Kórház és a da-
maszkuszi Olasz Kórház egyéves műkö-
désének biztosítására;

261,1 millió forintot juttat a Miniszterelnök-
ség az Erbili Káld Katolikus Érsekségnek 
az Alkosban található iskola újjáépítésére;

320 millió forint jut a Richárd Testvér Kon-
gói Betegekért Alapítványnak a kongói 
Mbuji Mayi városában található Centre 
Ophtalmologique St Raphael épület- és 
műszerfejlesztése és a távoli orvosi vizs-
gálatok lefolytatása céljából;

320 milliót juttatnak a Szír Katolikus Egyház 
Moszuli Érsekségének;

320 millióval támogatják a Szír Ortodox 
Egyház Moszuli Érsekségét is.
Ezenfelül Magyarország a Hungary Helps 

program keretében 2 000 000 000 forintot 
ad két mexikói templom újjáépítésére. Gu-
lyás Gergely pedig a legutóbbi kormány-
infón jelentette be, hogy 1 119 000 000 fo-
rinttal támogatja a magyar állam a szíriai 
Melkita Görögkatolikus Egyházat is. 

Dől a pénz külföldi egyházaknak és kórházaknak
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Az Index internetes híroldal ezzel szem-
ben úgy értesült, hogy elsősorban a me-
gyei és járási, kerületi kormányhivatalok-
ban májusra kaotikus helyzet alakulhat ki.

Március elsején lépett életbe a köz-
tiszt viselőijogszabály-változás, amely a 
minisztériumok és háttérintézményeik, 
valamint a megyei, járási és központi 
kormányhivatalok dolgozóit, továbbá 
a nyugdíjfolyósítónál dolgozókat és a 
Magyar Államkincstár valamennyi kor-
mánytisztviselőjét és ügykezelőjét érinti.

A módosítás értelmében már nem 
számítják bele a félórás ebédidőt a 
munkanapba, így az eddigi 8 helyett leg-
alább 8,5 órát kell naponta dolgozni. Ez 

egy évben összesen nagyjából plusz 14-
15 plusz munkanapot jelent ezeknek a 
hivatalnokoknak, miközben ugyanezzel 
a törvénymódosítással 25-ről 20 napra 
csökkent az alapszabadságuk.

Megnövelt munkaidő, a beígért eme-
lés helyett bércsökkenés, ezzel egyide-
jű, jelentős munkateher-növekedés és a 
megbecsülés érzésének totális hiánya. 
Forrnak az indulatok a kormányhivatali 
dolgozókban, akik közül márciusban – 
mint azt az Indexnek a kormány is meg-
erősítette – több ezer köztisztviselőnek 
végleg elege lett, és úgy döntöttek: be-
fejezik a köz szolgálatát. 

Forrás: www.index.hu

„Nem ezt érdemeltük. Ez nem közszolgálat, ez már közrabszolgaság.” Egy 
kormányhivatali dolgozó így jellemezte a mára kialakult közhangulatot 
a területi közigazgatási egységekben. A Miniszterelnökség tájékoztatása 
szerint a központi és a területi közigazgatásban összesen 2500-an kérték 
felmentésüket, de ez szerintük nem jelent gondot az ügyintézésben. 

Elegük lett a közigazgatási 
dolgozóknak

Orbán Viktor hétpontos családtámoga-
tási csomagja nem érinti a szegényeket, 
tehát nem is lepett meg, hogy a falusi 
csok szigorúbb feltételeket tartalmaz, 
mint ha valaki népesebb településeken 
igényelné a kedvezményt – fogalmazott 
Bass László szociológus. 

A Gyerekesély Közhasznú Egyesü-
let alelnökét annak kapcsán kerestük 
meg, hogy kiderült: a „sima” csokra jo-
gosultaktól 1-2 gyerek esetén féléves, 
3 gyerek vállalásakor egyéves folyama-
tos biztosítási jogviszonyt várnak, de a 
falvakban élőktől ennek dupláját, egy-, 

illetve kétéves járulékfizetést ír elő a kor-
mány. Ez a munkanélkülieket és a köz-
munkásokat kizárja a körből. 

Bass László diszkriminatívnak tartja 
a családi otthonteremtési kedvezményt, 
mert a feltételekkel a kormány azt üzeni: 
akarjuk, hogy gyerekek szülessenek, de 
megmondjuk, hova. Nem védhető, hogy 
azoknak a gyerekei értékesebbek, akik-
nek van folyamatos munkájuk, akik pe-
dig munkanélküli- vagy közmunkáscsa-
ládba születnek, nem érdemlik meg a 
jobb lakáskörülményeket – jelentette ki. 

Forrás: www.nepszava.hu 

Pofátlanság – így minősítette egy somogyi faluban élő fiatalasszony azt, hogy 
egy községben nehezebb csok-hoz jutni, mint városban.

A falusi CSOK szigorúbb szabályaival 
is büntetik a vidéket 


