
A legfrissebb, februári KSH-jelentés alap-
ján a bruttó átlagkereslet 546 ezer forint 
volt. A Publicus Intézet a Népszava című 
lap megbízásából  május 2–6. között rá-
kérdezett, hogy alakul ehhez képest az 
emberek valódi keresete..

Tízből nyolc (81 száza-
lék) megkérdezett mondta 
azt, hogy ennél az összegnél 
kevesebbet keres. A 60 év-
nél idősebbek 93 százaléka 
pedig ennél jóval alacso-
nyabb összeget kap kézhez.

Mindössze a megkér-
dezettek 17 százaléka nyi-
latkozott úgy, hogy vagy 
körülbelül ennyit (9 szá-
zalék), vagy pedig ennél 
többet keres (8 százalék). 

A felmérés eredmé-

nye nem váratlan, hiszen a KSH kerese-
ti adatait az utóbbi időben egyre több 
kritika éri. A bruttó átlagbér kiszámítá-
sakor ugyanis csupán azt a mintegy 2,9 
millió alkalmazottat veszik figyelembe, 
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

Tízből nyolcan kevesebbet 
keresnek, mint a hivatalos átlag

Egyre nagyobb ingerültséget vált ki a társadalomból a Központi Statisz-
tikai Hivatal átlagbérszámítása, hiszen szerintük legutóbb már 546 ezer 
forint volt a bruttó átlagkereslet.  Sokan nem is ismernek olyan embert, 
aki ennyit keresne. Cikkünkből kiderül, hogy miért állnak olyan messze a 
valóságtól ezek a számok.
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani 
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például 

hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk 
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

hasznoshirek.hu

Az átlagbér bruttó 546 ezer Ft
Ön ennél többet vagy kevesebbet keres?

3% nem válaszolt

Forrás: Facebook.com/szamadatok

9%

8%

Kevesebbet keres:

Kb annyit keres:

Többet keres:

81%

Tegyük fel, találtunk magunkon egy gya-
nús anyajegyet! Március 24-e óta ezzel 
már nem kell elzarándokolnunk egy bőr-
gyógyászati szakrendelésre, elég igénybe 
vennünk a Semmelweis Egyetem mes-
terséges intelligenciájának a segítségét. 
Az online szolgáltatás eléréséhez ezt kell 
beírni a keresőmezőbe: semmelweis.aip.ai, 
és a megnyíló oldalon egy tajszám birtoká-
ban bárki igénybe veheti teljesen ingyen. 
A szoftver hétszázféle bőrbetegséget – a 
különböző bőrdaganatok mellett fertőzé-

sek és autoimmun betegségek nyomán ki-
alakult bőrelváltozást is – képes felismerni 
a beküldött fotó alapján. A rendszer diag-
nózisát minden esetben ellenőrzi egy bőr-
gyógyász szakorvos is. Miután a szakorvos 
jóváhagyja a diagnózist, többféle kimenet 
lehetséges: a beteg azt az információt kap-
ja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt, 
vagy a szakvélemény mellett gyógyszeres 
kezelést, illetve orvosi vizsgálatot javasol-
nak. Május közepéig már 260 tumorgyanús 
esetet azonosítottak.

Bőrgyógyászati vizsgálat otthonról
Elváltozást lát a bőrén? Küldjön egy fotót! Tajkártya birtokában ingyenes 
szolgáltatás nyújt a Semmelweis Egyetem, interneten keresztül. A beküldött 
fénykép alapján mondanak szakvéleményt a bőrelváltozásokról.
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Több városban nem lehet szülni

Az egészségügyben dolgozók az el-
múlt két és fél év gyors alkalmazkodást 
és önfeláldozást igénylő munkájában 
elfáradtak, sokan kiégtek. A hátrányos 
helyzetű térségekben az alapellá-
tás meggyengült, és a kórházakban 
is kevés az orvos. A súlyos betegeket 
ellátó kórházak pénze az infláció- és 

árfolyamkövetés hiányában kevés a 
gyógyszerekre, műszerekre, kötsze-
rekre és a rezsire – írják a közlemé-
nyükben. Június elsejétől megszűnt a 
felmondási tilalom, így könnyen lehet, 
hogy újabb ezrek hagyják el az ösz-
szeomlás szélén álló egészségügyet. 

Forrás: www.444.hu

Szolnokon kevesebb orvos dol-
gozik a szülészeten, többen 
szülési szabadságon vannak, 
vagy más helyre mentek dolgoz-
ni, illetve több rezidens is távozott. 
Hétvégén, délután és éjszaka 
egy-egy orvos van csak bent, így 
nem tudnak újonnan szülésre 
bejelentkező kismamákat fogad-
ni – mondta a kórház egyik orvosa.
 Forrás: www.magyarnarancs.hu , www.444.hu

Egyes hírek szerint egyáltalán nem, mások szerint csak hétfőn és szer-
dán lehet szülni  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet szülészetén, orvos- és ápolóhiány miatt. A mohácsi kórház-
ból pedig Pécsre viszik az anyákat.

aki napi 8 órában, legalább 5 fős cég-
nél dolgozik. A szintén a KSH által mért 
összfoglalkoztatotti létszám ugyanakkor 
már 4,7 millió főre rúg. A prémiumok, egy-
szeri juttatások tovább torzítják a fizeté-
sekről e szűkebb munkavállalói csoport 
alapján alkotott képet, miközben az átla-
got amúgy is könnyen felfelé húzza egy-
egy magasabb bér. A KSH havi gyorstá-
jékoztatóihoz kapcsolódó táblázatokból 
ugyanakkor kikereshető olyan adat is, 

amely figyelembe veszi a kisebb cégek 
dolgozóit is. Így nézve a teljes munka-
idős alkalmazottak száma már 3,16 millió. 
Az ő keresetüket sorba állítva az éppen 
középen lévő összeg – vagyis a medián 
bér – márciusban bruttó 379 ezer forint 
volt. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazot-
tak fele – több mint másfél millió ember 
– bruttó 379 ezer forintnál is kevesebbet 
keresett ekkor, miközben a KSH által kö-
zölt hivatalos átlagbér 546 ezer forint volt.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke a változtatás szük-
ségességét azzal indokolta, hogy a kata 
2013 óta nem változott, és nem követte 
az infláció mértékét. Neki egyébként ka-
marai elnökként éppen a kisvállalkozó-
kat kellene védenie. Lehetséges, hogy 

a jövőben az adófajta havi összegét az 
inflációhoz vagy a minimálbérhez kötik 
majd. Szintén növelhetik a kata eddigi 12 
milliós bevételi plafonját, a megrendelői 
3 milliós számlázási plafon pedig ala-
csonyabb lehet. 

Forrás: www.penzcentrum.hu 

Az Európai Bizottság bejelentése 
szerint Horvátország teljesítette az 
euróövezeti csatlakozáshoz szük-
séges feltételeket, így 2023. janu-
ár 1-től a kunát felválthatja az euró. 
A volt szocialista országok közül már 
csak Bulgária, Csehország, Románia 
és Magyarország nem vezette be az 
eurót. Forrás: www.telex.hu

Horvátországban is 
bevezetik az eurót

Egy év alatt országosan 19 száza-
lékkal, Budapesten 20 százalékkal 
emelkedtek a bérleti díjak. Budapes-
ten idén májusban átlagosan havi 175 
ezer Ft-ért kínálták a kiadó ingatlano-
kat, szemben a tavalyi 130 ezres árral. 
A lakbérek 2020 decembere óta fo-
lyamatosan nőnek. Forrás: www.infostart.hu

Egekben 
a lakbérárak

Tönkreteszik a kisadózókat is

Több kormánypárti politikus, köztük a pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott, 
hogy a jövő évtől meg kellene változtatni az egyik legkedveltebb kisadózási 
formát, a katát. Közel félmillió katás vállalkozást tartanak ma nyilván.

Az Európai Bizottság elfogadta a lengyel 
helyreállítási tervet, így ők már megkap-
hatják a sokmilliárdos uniós támogatást. 
Így Magyarország maradt az egyetlen 
tagállam, amelynek még a tervét sem 
hagyták jóvá.

A lengyelek és az EU közötti viszony 
akkor romlott meg, amikor a lengyel kor-
mánypárt átalakította az igazságszolgál-
tatási rendszert, a saját embereit ültette 
fontos pozíciókba. Az EU szerint ezzel 
csorbult a bíróságok függetlensége. Mi-
után ígéretet tettek a törvények megvál-
toztatására, az Unió megállapodott ve-
lük. Így egyedül Magyarország nem kap 
pénzt ebből a támogatási alapból. A mi 
kormányunk inkább újabb adókat vet ki, 
de nem hajlandó olyan jogszabályokat 
hozni, amivel csökkenthető a korrupció. 
Pedig az Uniónak ez a legfontosabb kifo-
gása, emiatt tartja vissza a pénzt.

Forrás: www.telex.hu 

A lengyelek 
megegyeztek az 
Európai Unióval 

A Kórházszövetség segélykiáltása


