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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Egy-egy ország maximum 100 pontot gyűjthetett 
össze. A lista élére Norvégia került, 65 ponttal, 
majd Svédország következik. A régiónkból Auszt-
ria 43, Szlovénia 33, Észtország és Lengyelország 
31 pontot ért el. Utóbbi kettőnél gyengébb pont-
számot csak Magyarország kapott, a 100-as ská-
lán 23-at.

De hasonlóan lesújtó képet kapunk, ha a 
nyugdíjak összegét vizsgáljuk. A Központi Statisz-
tikai Hivatal és a Magyar Államkincstár legfrissebb 
adatai alapján Farkas András nyugdíjszakértő ösz-
szeszedte, hogy ki mennyi nyugdíjat kapott 2018-
ban.

A statisztika az öregségi nyugdíjasokról szól, 
akik főellátásként kapják a nyugdíjukat. Az át-
lagnyugdíj értéke jelenleg alig 135 ezer forint. (A 
medián nyugdíj pedig, vagyis az a nyugdíjösszeg, 
amely alatt és fölött azonos számú ember része-
sül nyugdíjban, mindössze 117 500 Ft. Ez a reáli-
sabb szám, mert ezt az összeget nem torzítja a 
kevés számú, de igen magas nyugdíj.)

Szegénységben élnek 
a nyugdíjasaink 

Nemrégiben 18 európai országban vizsgálták meg, hogy milyen a 65 évnél 
idősebbek életminősége, mekkora a szegénységi arány az idősek között, 
milyen az idősek és a fiatalok kapcsolata, mekkorák a nyugdíjak, illetve mi-
lyen szociális háló segíti a nyugdíjasokat. Nos, ezen a listán Magyarország a 
legutolsó helyen végzett.

A klímakatasztrófa sem állítja meg 
a hazai erdőirtást

Nyugdíjak 2018-ban 

Forrás: Napi.hu 

532 803 fő

50 és 100 ezer forint között

100 és 150 ezer forint között

150 és 200 ezer forint között

809 879 fő

373 958 fő
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És az aggályok nem alaptalanok, hiszen 
a Központi Statisztikai Hivatal számai vilá-
gosan mutatják, hogy a második és har-
madik Orbán-kormány alatt az országos 
fatelepítések majdnem a tizedükre estek 
vissza, az erdőfelújítás pedig mintegy 50 
százalékkal csökkent.

Noha Magyarország három éve hir-
dette meg az úgynevezett Nemzeti Er-
dőstratégia 2016–2030 programot, amely 

a klímaváltozás kezelése és az arra való 
felkészülés jegyében megvédeni és le-
hetőségek szerint növelni szeretné az 
ország fával borított területeit. A kormány 
céljainak eléréséhez átlagosan több mint 
20 ezer hektár új fát kellene telepítenünk 
évente. 

De vajon mire lenne elég, ha elérnénk 
ezt a nem túl reális számot? Sajnos nem 
sokra, hiszen hazánk így is Európa egyik 
sereghajtója a területarányos erdősült-
ség alapján (20,9 százalék), és az említett 
cél elérésével is az maradna. Bár ennek 
földrajzi és mezőgazdasági okai is van-
nak, látni kell, hogy még az olyan „kopár” 
országok is előttünk járnak, mint a 28 szá-
zalékos Görögország, Finnország pedig 
72 százalékos.

Forrás: www.atlatszo.hu

Az elmúlt 10 évben a tizedére esett vissza az erdőtelepítések száma Ma-
gyarországon. Ezzel szemben Áder János ENSZ-klímacsúcson tett kijelen-
tése és a Földművelésügyi Minisztérium vállalása szerint hazánkban az er-
dőterületet 30 százalékkal fogjuk növelni a következő harminc évben. Erre 
sokan mondják azt: hisszük, ha látjuk.
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A 28 500 és 49 999 forint közötti sávba 
28 981 ember tartozik. 

50 és 99 999 forint között 532 803 fő, 
100 és 149 999 között 809 879 fő, 150 és 
199 999 között 373 958 fő kap ellátást. 

A nyugdíjas-társadalom hatalmas 
több ségének, 87 százalékának a nyugdí-
ja az 50 ezer és 200 ezer Ft közötti sávba 
esik.

200 és 300 ezer forint közötti ellátást 
kap 220 301 ember. 

A legmagasabb, 300 ezer feletti sáv-
ban 38 165 ember van. Közülük 23-an 1 és 

2 millió közötti, 9-en pedig 2 millió forint 
fölötti nyugdíjat kapnak. 

Nem véletlen hát e számok alapján, 
hogy hatalmas tömegek számára a meg-
élhetéshez nyugdíjasként is munkát kell 
vállalniuk. 

Magyarországon évről évre egyre 
több 65 évesnél idősebb honfitársunk 
dolgozik. A növekedés üteme ráadásul 
radikális, hiszen míg 2016-ben 42 ezer 
idős ember dolgozott, addig 2018-ra a 
számuk már 59 ezerre emelkedett.

Forrás: www.hvg.hu, www.napi.hu, www.portfolio.hu 

Tovább durvul a kampány
Illegálisan lehallgatott beszélgetések közzététele, titokban felvett eroti-
kus videóval történő zsarolás, emberi ürülékkel bemázolt ellenzéki cél-
pontok, sajtótájékoztatót megzavaró álarcos emberek, akik letakart rend-
számú motorcsónakon közlekednek és hazaárulózó kórus egy fideszes 
választási nagygyűlésen. Egyre durvább eszközöket vet be a kormánypárt 
az ellenzékkel szemben.  

Felismerték és azonosították a Párbe-
széd párt elnökségi tagjai azt a titokban 
rögzített hangfelvételt, amely a napokban 
szivárgott ki Karácsony Gergelyről, az el-
lenzék közös főpolgármester-jelöltjéről. 
A beszélgetések kivétel nélkül a 
Képviselői Irodaházban zajlottak, 
amely egyébként kiemelt nem-
zetbiztonsági védelem alatt áll.

A hétvégén ürülékkel ken-
ték össze az ellenzék Buda-
pest I. kerületi kampányköz-
pontjának üvegét. 

Karácsony Gergely összellenzéki 
főpolgármester-jelölt egy dunai hajón 
beszélt a programjáról, amikor megzavar-
ták a rendezvényét. A provokálók kapuc-
nival fedték el az arcukat, illetve a csónak 
lajstromszámát is eltakarták, ami jogsza-
bályellenes. 

Wittinghoff Tamás budaörsi polgár-
mestert egy róla készült erotikus videó-
val próbálták megzsarolni, hogy lépjen 
vissza a jelöltségtől. Miután ezt megta-
gadta, törvénytelen módon nyilvános-

ságra hozták a felvételt, amelynek 
internetes elérhetőségét szóró-

lapokon tudatták a budaörsi-
ekkel. 

Hende Csaba, Szombat-
hely fideszes országgyűlési 

képviselője egy gyűlésen be-
szélt az ellenzéki pártok pol-

gármesterjelöltjéről, Nemény And-
rásról, akinek a képét úgy vetítették ki, 
hogy mellette terroristák körözési fotói 
voltak láthatók. Majd Hende arra biztat-
ta a közönséget, hogy kórusban üvölt-
sék: hazaáruló. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Újratárgyalná a tavaly megkötött kétéves 
bérmegállapodást a Magyar Szakszerve-
zeti Szövetség (MASZSZ), Kordás László 
elnök ezért kezdeményezte a Verseny-
szféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fórumának (VKF) összehívását. A tavaly 
év végén elfogadott bérmegállapodás 
az idei és a jövő évre vonatkozóan is 8-8 
százalékos minimálbér- és garantált bér-
minimum-emelést rögzített, és szintén 8 
százalékban határozták meg az általános 
béremelésre vonatkozó ajánlást is. En-
nek megfelelően a minimálbér jelenleg 
bruttó 149 ezer, a garantált bérminimum 
pedig bruttó 195 ezer forint. Jövőre előb-
bi bruttó 161 ezer, utóbbi 210 600 forintra 
nő. Kordás László szerint azonban a gaz-

daság eddigi teljesítményére vonatkozó 
elemzések azt mutatják: jóval nagyobb, 
10 százalék feletti béremelésre is lehe-
tőség lett volna már az idén is. Így jövőre 
kétszámjegyű emelést szeretnének.

A kormány szándékosan alulbecsülte 
a várható béremelkedés mértékét. Kor-
dás szerint a bérek reálértéke 1 százalék-
kal elmarad a tíz évvel ezelőttihez képest, 
amit nemhogy bérrobbanásnak, de még 
egy pukkanásnak sem lehet nevezni. 

Az sem mindegy, mennyit vonnak el 
adó formájában a minimálbérből. Ma-
gyarországon 34 százalékot tesznek ki a 
különféle adók és járulékok. A lengyelek 
viszont csak 21, a szlovákok 16, a csehek 
pedig 14 százalékot vesznek el.

Az európai sor végén kullog 
a magyar minimálbér

Bár a kormány szeret azzal dicsekedni, hogy milyen gyorsan nőnek a bérek 
és a minimálbér, ez európai viszonylatból nézve nincs így. Messze elmarad-
tunk már Lengyelországtól, Csehországtól és Szlovákiától. Már csak Romá-
nia, Bulgária és Lettország van mögöttünk. 
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Alig van olyan fiatal kutató, aki ne kül-
földön képzelné el a jövőjét – derül ki a 
Tóth István János korrupciókutató ve-
zetésével készített felmérésből, amit 
a HVG idézett. Sőt, a kutatók közel 80 
százaléka munkahelyet is akart vál-
tani, miután értesült a Tudományos 

Akadémia átszervezéséről. Az MTA-
nak tavaly összesen 54 perce volt vé-
leményezni azt a javaslatot, miszerint 
az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium alá vonják az akadémiai kuta-
tóközpontok támogatásának jelentős 
részét.

Menekülnének a fiatal tudósok Magyarországról

Forrás: www.hvg.hu


