
Az Európai Unió Statisztikai Hivatala a 
napokban tette közzé azokat a 2021-es 
adatokat, amelyek talán a legjobban tük-
rözik, mekkora a jólét egy-egy EU-tagál-
lamban. A tényleges fogyasztás azt méri, 
hogy mennyit tudnak költeni az emberek 
árukra és szolgáltatásokra. Ez alapján 
számítják ki, hogy az Unió átlagfogyasz-
tásához képest hol áll egy-
egy ország. 

2021-ben is Luxemburg 
bizonyult a legjómódúbb EU-
tagállamnak. Magyarország 
hátulról a második a sorban 
a 27 tagállamból, a Szlováki-
ával megosztott utolsó előtti 
helyen, és csak Bulgáriában 
élnek rosszabbul az embe-
rek, mint nálunk.

Ha megnézzük, hogyan 
változott a tényleges fo-
gyasztás néhány tagállam-
ban, azt látjuk, hogy Magyar-

ország a 2011-es 64 százalékról 2021-re 
70 százalékra jött fel. De például Romá-
nia ez idő alatt 54-ről 82 százalékra, Hor-
vátország 62-ről 73 százalékra erősített.  
A szomszédos Ausztria az uniós átlag fö-
lött van 15 százalékkal, vagyis náluk átla-
gosan 45 százalékkal fogyasztanak töb-
bet az emberek, mint nálunk. 
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A magyarok a második 
legszegényebbek az EU-ban

Az európai uniós átlagnak csupán a 70 százalékát éri el a magyar háztartások 
fogyasztása, ennél egyedül Bulgáriában rosszabb a helyzet.
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Az Elf Barra irányuló hatósági figyelem 
oka az, hogy a jelenlegi árusítási formá-
jában bármilyen kiskorú könnyen hozzá-
fér. A manórudak ízvilága is mintha pont 
ezt a csoportot célozná: van belőlük 
unikornis shake, epres tejturmix, mangó, 
vattacukor is. A NAV szakértőinek szá-
mítása szerint egy normál cigarettában 
17 slukk van – a manórudat pedig 600-
tól 5000 szívásos kiadásokig árulják. 
Egy normál cigisdobozban 19 szál van, 
ezekkel az adatokkal számolva a leg-
kisebb Elf Bar 2,5 doboz, a legnagyobb 

15 doboz cigarettának felel meg. Abban 
is különbözik a cigarettától, hogy nem 
büdös, és a szál cigivel szemben nem 
mutatja, „hol a vége”. Már egy darab Elf 
Bar birtoklása is illegális Magyarorszá-
gon. Nem szabad továbbá semmilyen 
mennyiségben rendelni külföldről vagy 
áthozni a határon. A NAV azt is jelezte, 
hogy aki Magyarországon értékesít en-
gedély nélkül Elf Bart, az 5 millió forinttól 
500 millió forintig terjedő bírságot koc-
káztat.

Forrás: www.telex.hu

Bizonyos e-cigaretták birtoklása 
is büntetendő Magyarországon

A főként fiatalok körében egyre jobban terjedő Elf Bar (manórudi, hevítőrúd, 
ki hogy nevezi), eldobható elektromos cigaretta illegális, és már egyetlen szál 
birtoklása is büntetendő Magyarországon – a NAV határozott lépéseket ígér.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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Az „adócsökkentés kormánya” – aho-
gyan nevezni szeretik magukat – megint 
újabb adókat emel, ami nyilván újabb 
áremelkedéshez vezet. Egy mezőgazda-
sági idénymunkás után eddig 500 forin-
tot fizetett naponta az őstermelő, ezután 

1000-et kell, de az építkezéseken is lesz 
duplázás: itt 1000 forint helyett 2000 fo-
rint lehet a napi adó. Ezeket a pluszkölt-
ségeket a munkaadók nyilván beépítik 
az árakba, így megint csak mi fizethe-
tünk majd többet mindenért. 

Megduplázzák az alkalmi munka 
adóterheit 

Bruttó 507 ezer az átlagbér – a KSH szerint

Minden hónapban felborzolja az ide-
geket a Központi Statisztikai Hivatal 
jelentése. E szerint áprilisban, a teljes 
munkaidőben – és az 5 főnél többet 
foglalkoztató vállalkozásoknál – alkal-
mazásban állók bruttó átlagkeresete 
507 500 forint volt. Ez a kedvezmények 
figyelembevételével számolva nettó 

349 700 forintot jelent, míg a kedvez-
mények nélkül 337 500 forintot.

A bruttó átlagkereset 15,2 százalék-
kal, míg a kedvezmények figyelembe-
vételével számolt nettó átlagkereset 
15,9 százalékkal nőtt az egy évvel ko-
rábbi adatokhoz képest. A KSH szerint.

Forrás: www.telex.hu 

A szolgáltatás akadozásának közvetlen oka 
a munkaerőhiány, de az immár állami, tér-
ségi cégeknél ennél mélyebb problémák 
is vannak. Például nem kapják meg azt a 
pénzt teljes egészében, amit az állam szed 
be a településeken a szemétszállításért.  

A Duna–Tisza közi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. vonzó jövedelemmel 

akar úrrá lenni a krónikus munkaerőhi-
ányon. A tehergépjármű-vezetők moz-
góbérrel együtt havi 450 ezer forintos 
(330+120 ezer) fizetést kaphatnak, míg a 
kukásoknak – hivatalosan szemétszállítási 
rakodóknak – 350 ezer (250+100 ezer) forin-
tos bért fizetnek. 

Forrás: www.telex.hu

Kukásokat keresnek 350–450 ezerért

A Fidesz–KDNP-kormányok az eddigi 
működésük alatt nemcsak folyamatosan 
emelték a nyugdíjkorhatárt, hanem a már 
nyugdíjba vonult embereket is további 
munkára ösztönzik. Ezzel szeretnék az 
országos munkaerőhiányt enyhíteni.  Ka-
rácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament 
Országos Egyesület elnöke szerint óriási 
tévedés, hogy a termelékenység, a haté-
konyság hiányát több dolgozóval és több 

munkában töltött idővel akarja pótolni a 
magyar kormány.

Ráadásul nem számolnak azzal, hogy 
a férfiak közül már 60 év felett sokan nem 
egészségesek, sőt, a 38 százalékuk el 
sem éri a nyugdíjkorhatárt. 

Hová akarják még emelni a nyugdíj-
korhatárt? – kérdezi Karácsony Mihály, 
hiszen már ma is emberi roncsokat kap a 
nyugdíjrendszer Magyarországon.

A férfiak több mint harmada már 
a nyugdíjazása előtt meghal

A magyar férfiak 38 százaléka nem éri meg a 65 éves nyugdíjkorhatárt, 
Svédországban ez a szám 13 százalék. Statisztikák szerint már 60 évesen 
rengetegen küszködnek súlyos betegségekkel.

Miután néhány éve elvette az állam az önkormányzatoktól a szemétszállí-
tás megszervezését, ezen a területen is teljes káosz alakult ki. Pest megyé-
ben már hegyekben áll a hulladék, és nincs, aki elszállítsa.
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Egy független, hatalomkritikus lap akkor 
marad életben, ha elegendő olvasó és 
támogató áll mögötte. A nyomtatott Ma-
gyar Hang eladásából származik a szer-
kesztőség bevételének mintegy kilenc-
ven százaléka, hiszen reklámokat nem 
kapnak. A papír árának brutális emelke-

dése miatt egyharmaddal nőttek a költ-
ségeik. Nem árat akarnak emelni, hanem 
több előfizetőt megnyerni.

Veszélyben a független Magyar 
Hang hetilap

Ha segíteni akarsz, fizess elő a 
Magyar Hangra! Részletek itt: 
https://hang.hu/elofizetes

Július 1-jétől a müzli, a gabonapehely, 
de még a spenótos töltött tészta után 
is adózni kell, mert a népegészségügyi 
termékadónak nevezett adót nemcsak 
emelik, de új árukra is kiterjesztik az ext-
raprofitadókról szóló rendelet szerint.

Egy nagy élelmiszerláncoknak be-
szállító importőr vezetője szerint a gyár-
tók és a forgalmazók ezt egyértelműen 

beépítik majd az áraikba, amit „elég ke-
ményen meg fog mindenki érezni a pénz-
tárcáján”, mert „nagymértékű áremelés 
lesz”. „Mi megemeljük az árat, az üzlet-
lánc ráteszi a nem kicsi árrést, és erre jön 
még a 27 százalékos áfa. A vásárlók majd 
fogják a fejüket, hogy a kedvenc kekszük, 
müzlijük vagy tésztájuk miért lett hirtelen 
olyan drága.”

Megadóztatják a müzlit és 
a töltött tésztát is 
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