
Budapest a fizetésekben is alaposan el-
szakadt az ország többi részétől, még 
a legjobban álló megye, Győr-Moson-
Sopron fizetései is 48 ezer forinttal elma-
radnak a budapesti átlagtól. Még sokat-
mondóbb, hogy csak ez a két hely húzza 
felfelé a mutatót: a többi 18 megye átlag-
fizetése mind az országos átlag alatt van.

Közzétették a munkanélküliség ada-
tait is. Itt Tolna, Győr-Moson-Sopron és 
Fejér megye áll a legjobban, 1,2, 1,4, vala-
mint 1,9 százalékos munkanélküliséggel, 
Szabolcsban viszont 9,4, Nógrádban 11,3 
százalékos volt a munkanélküliség.

2021 első félévében a teljes munka-
időben alkalmazásban állók havi brut-
tó átlagkeresete 428 ezer forintot, míg 
adókedvezmények nélküli nettó átlag-
keresete 285 ezer forintot tett ki – a KSH 
szerint.
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Óriásiak a bérkülönbségek 
az országban   

Közel kétszeres különbség van az ország legalacsonyabb és legmagasabb 
átlagfizetésű helye között – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal összeál-
lításából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nettó 196 ezer forint volt az 
átlagfizetés az idei első félévben, ami az 55 százaléka a budapesti 351 ezer 
forintnak.
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A kormányközeli szállodaüzemeltető oli-
garchák megkapták a túlélőcsomagjukat 
a kormánytól. A járvány kellős közepén 
például több tízmilliárdos forrás jutott a 
gazdaságvédelmi alapból a Mészáros 
Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest 
Hotelsnek, hogy a szállodakartell tovább 
bővíthesse hotelportfólióját. Őket meg-
mentették.

A magánszálláshely-szolgáltatók, 
amelyek közül a legtöbben kereset- vagy 
nyugdíj-kiegészítés miatt foglalkoznak 
szobakiadással, így hozzájárulva a meg-
élhetéshez szükséges családi költségve-
téshez, a működésükhöz érdemi támo-
gatást nem kaptak. Egyedül maradtak.

Potocskáné Kőrösi Anita, az összefo-
gás jelöltje a Somogy 4. számú válasz-
tókerületben, arra akarja ráirányítani a 
figyelmet, hogy most a magánszállás-
hely-szolgáltatók fennmaradása a tét, 
hiszen már versenyhátrányba kerültek az 
apartmanházaknak álcázott illegális szo-
bakiadókkal szemben. Aminek egyik oka, 
hogy a magánszálláshely-szolgáltatókra 

ugyanolyan adminisztratív terhek hárul-
nak, mint a legnagyobb szállodákra. Az új 
szálláshely-minősítő kategorizálás miatt 
újabb magánszálláshelyek eshetnek ki a 
turisztikai kínálatból.

Most szembesült sok magánszállás-
hely-szolgáltató azzal, hogy bár a Kisfa-
ludy pályázatból felújította a szobáit, de 
azok még az 1 csillagnak sem tudnak majd 
megfelelni. Pl. az ágyakra minimum 13 cm 
vastag matracot írnak elő, de ő nemrég 
csak 12 centiset vásárolt. Újabb százezre-
ket, milliókat kell beruházniuk úgy, hogy 
a szektor még mindig nem állt talpra a 
járvány után. Már most érezhető, hogy ön-
erőből nem fogják tudni teljesíteni a 107 
kritérium minimumát sem. És a feltételeket 
2023. január 1-ig teljesíteniük kell, mert kü-
lönben végleg lakatot tehetnek a szobákra.

A kormányzat pedig széttárja a karját, 
nem nyújt érdemi segítséget. Így joggal 
merül fel a kérdés: talán az a valódi cél, 
hogy a szállodakartell a magánszállás-
helyek által a turisztikai szektorból kimet-
szett vékony szeletet is bekebelezze?

A magánszálláshelyek bekebelezése a cél?

A járvány miatti korlátozó intézkedések negatív hatása a szálláshely-szol-
gáltatókat is elérte. Nem túlzás azt állítani, hogy a túlélésért küzdöttek az 
elmúlt másfél évben. Ma már a tartalékaik tartalékának felélése után pró-
bálnak talpon maradni.
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A legmagasabb és a legalacsonyabb 
átlagkeresetek az országban

Forrás: HVG

Budapest

Győr-M.-S.

Komárom-E.

Fejér

...

Borsod-A.-Z.

Nógrád

Békés

Szabolcs-Sz.-B.

351 248 Ft
303 298 Ft

281 950 Ft
276 726 Ft

224 413 Ft
215 643 Ft

207 544 Ft
196 011 Ft

A bruttó és a nettó átlagkeresetek – a 
közfoglalkoztatottakkal együtt számítva 
– országosan egyaránt 8,4%-kal emel-
kedtek az egy évvel korábbihoz képest. 

Forrás: www.hvg.hu
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Harmincszázalékos emelést ígértek, 21-et kapnak  

Az egészségügyi szakdolgozóknak a kor-
mány 30 százalékos béremelést ígért – de 
végül csak 21 százalékos emelést kapnak.  
Amikor kérdőre vonták az illetékes államtit-

kárt, Rétvári Bencét, akkor azzal magyaráz-
ta az eltérést, hogy ők a 2018-as bérekhez 
képest mondták a 30 százalékot… 

Forrás: hvg.hu

400 forint fölött a kenyér átlagára
A Központi Statisztikai Hivatal legutób-
bi, szeptemberi inflációs jelentéséhez 
kapcsolódó fogyasztóiátlagár-táblázat 
szerint a fehér kenyér kilója januárban 
átlagosan 374 forint volt, szeptember-
ben viszont már 399 forintba került a 
boltokban, és vélhetően már túl va-

gyunk ezen is, hiszen a legutóbbi liszt-
áremelés hatása októberben jelenhe-
tett meg a pékek áraiban. Septe József, 
a Pékszövetség elnöke azt mondta, a 
drágulás várhatóan nem áll meg itt, a 
búza ára ugyanis valószínűleg még to-
vább emelkedik. 

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.4

44
.h

u
 

Ha mindent összeadunk, akkor egy át-
lagnyugdíjasnak csaknem 100 000 forint 
pluszpénz érkezik novemberben, egy-
szeri alkalommal. Csakhogy a már most is 
5 százalék körüli átlagos infláció az elem-
zők szerint tovább emelkedik, és hama-
rosan elérheti a 7 százalékot. Ráadásul 

éppen azok a termékek, amelyekből a 
szegények vásárolnak többet, az átlagnál 
sokkal jobban drágulnak.  Folyamatosan 
nő szinte minden élelmiszer ára, a hús, az 
étolaj, a liszt, a kenyér, zsemle – és az elő-
rejelzések szerint karácsony előtt további 
áremelkedések jönnek.  

Forrás: www.penzcentrum.hu

Elviheti az infláció a nyugdíjprémiumot 

Novemberben a havi nyugdíjon kívül nyugdíjprémium és egyösszegű nyug-
díjemelés is várható. A gond csak az, hogy eközben megállíthatatlanul nő az 
infláció is, vagyis értéktelenedik el a pénzünk, emelkednek az árak.

Nem igazán örült a 10 százalékos bér-
emelési ajánlatnak a Nemzeti Pedagó-
gus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter, 
mert a minimálbér legalább 20 száza-
lékkal emelkedik majd, és más szekto-
rok elszívó hatása miatt még nehezebb 
lesz a pályán tartani a kollégáit. Súlyos 
gond, hogy a tanári béreket nem kötik 

a minimálbérhez, és már évek óta nem 
követi az inflációt sem.

A szakszervezetek 100 százalékos 
alapilletmény-növekedést kérnek, mert 
ez tehetné csak vonzóvá a pályát. A nem-
zetgazdasági átlagbért egy pedagógus 
a jelenlegi rendszerben 61 éves korára 
éri el.

A pedagógusok 61 éves korukra 
érik el az átlagbért
Miközben a kormány szórja a pénzt a választások előtt, a pedagógusok-
nak, akik régóta várnak a jövedelmük növelésére, csupán 10 százalékos 
béremelést ajánlanak. A tanárok szakszervezetei ezen a héten tárgyal-
nak újra a kormánnyal. 
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A felmérést 28 országban végezték el. A 
kutatásból kiderült, hogy a magyarok és 
az oroszok aggódnak leginkább a sze-
génység és a szociális egyenlőtlenségek 
miatt: 55 százalék az arányuk mindkét or-
szágban. Érdekes, hogy a korrupció miatti 
aggodalom Magyarországon 49 százalé-
kot ért el, ami jóval magasabb az átlagnál.

A magyarok a koronavírus miatt kevésbé 
aggódnak: a megkérdezetteknek mind-
össze 18 százaléka nevezte meg fő prob-
lémaforrásként. 

A 28 megkérdezett nemzet átlagosan 
64 százaléka mondja azt, hogy országuk-
ban rossz úton haladnak a dolgok.

 Forrás: www.nepszava.hu 

A szegénységtől félünk a legjobban 

Már nem a koronavírus-járvány miatti aggodalom a legerősebb, megelő-
zi ezt a szegénységtől és a társadalmi egyenlőtlenségtől, illetve a mun-
kanélküliségtől való félelem – derült ki az Ipsos nemzetközi kutatásából. 
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Az adatok alapján az ellenzéki előválasz-
tás kibillentette az egyensúlyi helyzet-
ből a két politikai tömböt. Az idei évben 
mindvégig 1-2 százalékpontos volt az el-
lenzék előnye, amelyet a Závecz szerint 
lényegében döntetlennek lehet nevezni. 
Októberben viszont már érzékelhető,  

4 százalékpontos lett a különbség. 
Szeptemberben a választókorú népes-
ség 38 százaléka támogatta az ellen-
zéket, ezúttal 39 százalék. A kormány-
pártok a múlt hónapban 37 százalékon 
álltak, most már csak 35 százalék a tá-
mogatottságuk.

Az ellenzék vezet a Fidesszel 
szemben 

Októberben 4 százalékpontos lett az ellenzéki pártok közös listájának 
előnye a Fidesz listájával szemben – derül ki a ZRI Závecz Research Inté-
zet friss közvélemény-kutatásából. 


