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Millióknak nincs
egyhavi tartalékuk sem

hetilap

A magyaroknak mindössze 31 százaléka érzi magát anyagilag biztonságban, és ha minden jövedelmét elveszítené, akkor 40 százalék semeddig
sem tudna megélni még a jelenlegi alacsony életszínvonalán sem – derül
ki a Portfolio.hu internetes újság megbízásából készült kutatásból.
A „mennyire érzi magát anyagilag biztonságban?” kérdésre 9,1 százalék felelte,
hogy teljes mértékben, 21,6 pedig azt,
hogy nagyjából – így jön ki a fent említett közel 31 százalék. 33 százalék viszont
nem, 36,3 százalék pedig egyáltalán nem
érzi magát biztonságban.
A válaszadók mindössze 18 százaléka
rendelkezik fél évnél hosszabb időszakra
elégséges pénzügyi tartalékkal. Az alapfokú végzettségűek 56 százaléka és a
nők 49 százaléka nyilatkozott úgy, hogy
hónapról hónapra él.
Ugyanerre az eredményre jutottak a
KSH kutatói is.
E szerint a legalacsonyabb jövedelmű mintegy négymillió magyar bevételei
a saját megítélése szerint nem vagy alig
érik el azt a szintet, amiből szűkösen ki
lehet jönni.
A legszegényebbekhez tatozó kétmillió ember fejenként havi 151 ezer forintot
tartana szükségesnek az átlagos életvitelhez, ehhez képest a valós jövedelmük

tavaly átlagosan 71 ezer forint volt havonta és fejenként.
És még ki sem jöttek a brutális téli
energiaszámlák.

Mennyi ideig tudna
megélni a megtakarításaiból, ha hirtelen
minden jövedelmét
elveszítené?
17,9%

21,8%

40,7%

19,7%

Forrás: www.hang.hu, www.g7.hu

mított 30 napig tehetők meg, 2022. december 7-ig. A felület a következő elektronikus
oldalról is közvetlenül elérhető: https://epr.
nfk.gov.hu/.
Egy hektár mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, egy és tíz hektár közötti területre,
illetve tulajdoni hányadra viszont kizárólag a
földműves-nyilvántartásban szereplő személyektől érkezhet érvényes vételi ajánlat.
Az érintett települések önkormányzatai
honlapjukon is közzéteszik a megvásárolható földek adatait.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól fü
Pártokt

Forrás: www.mti.hu

Több mint 6700 földrészletet – mintegy 7700
hektárt – kínálnak eladásra országszerte, ös�szesen csaknem kétezer településen. A területek több mint felét a 2022. évi értékesítés
során eddig nem hirdették meg, mindemellett azokra a földekre is lehet újra ajánlatot
tenni, melyek a korábbi ütemekben már meg
lettek hirdetve, de még nem találtak gazdára.
Az eladó földek listái és az értékesítési
hirdetmények a Nemzeti Földügyi Központ
honlapján (https://nfk.gov.hu/) érhetők el.
A vételi ajánlatok az Elektronikus Pályázati
Rendszer felületén a meghirdetéstől szá-
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semeddig 40,7
legfeljebb egy hónapig 19,7
legfeljebb fél évig 21,8
fél évnél tovább 17,9
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A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) kiszámolta: legalább 26
százalékos emelés szükséges ahhoz, hogy a minimálbéresek helyzete ne
romoljon drasztikusan.

A november 7-én tartott sztrájktárgyaláson a kormány nem állt elő érdemi ajánlattal a szakszervezetek követeléseire, a közmédia pedig hallgat az
országban zajló demonstrációkról, és nem tájékoztat az oktatás valódi állapotáról. Ezért a szülők, diákok és tanárok is folytatják a demonstrációkat.

A szakszervezetek egynegyeddel
emelnék a minimálbért

Tovább tiltakoznak a tanárok
és a diákok

November 18-ára országos pedagógussztrájkot hirdettek a szakszervezetek,
reggel 7:45-től pedig országos élőláncot szervez az Egységes Diákfront (EDF)
szakmai szervezetekkel közösen. „Elég a
lenézésből” lesz a szlogenje a sztrájknap
végére, 17:00 órára a Március 15. térre
szervezett tüntetésnek. „Látszatintézkedésekkel nem lehet minket elhallgattatni! Mutassuk meg, hogy nem fogyott el a
lelkesedés!” – írják a szervezők a közleményükben.
November 17-én fáklyás felvonulást
tartanak Miskolcon: „Fényt az oktatásba”,

követelik. Ugyanezen a napon az ország
12 városában állnak majd ki hasonló célokkal pedagógusok, szülők és diákok.
November 14. és 18. között a KülsőPesti Tankerület több mint 25 iskolájában
sztrájkolnak a pedagógusok, de más iskolák is csatlakoztak az egyhetes munkabeszüntetéshez az Eötvöstől a Városmajori Gimnáziumig.
A Pedagógusok Szakszervezete pedig november 26-án, szombaton délelőtt
a Kossuth térre várja a pedagógusokat,
az oktatás minden dolgozóját, a szülőket
és minden szolidáris állampolgárt.

Az elmúlt 5 évben a minimálbér láthatóan
kevésbé növekedett, mint a bruttó átlagbér, így már önmagában ez is indokolttá
tenné az emelését. Ha azonban megnézzük a minimálbéresek havi költségeit,
még riasztóbb eredményt kapunk. A fo-

lyamatosan dráguló élelmiszer és a rezsi
kifizetése már így is több mint 50 százalékát teszi ki a keresetüknek, de az infláció
még nem állt meg. Ahhoz, hogy ne kerüljenek még kiszolgáltatottabb helyzetbe,
26%-os béremelésre lenne szükség.
Forrás: www.hang.hu

Megfizethetetlen részletek
a kamatstop után
Nehéz idők várnak a lakáshitelesekre, amint véget ér a kamatstop – lesznek
családok, amelyeknek akár 100 ezer forinttal ugrik meg a havi törlesztőjük.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A háziorvosi központok kétharmada
szűnne meg
Az egészségügyi szaktárca brutális megszorításra készül a háziorvosi rendszerben. A terv lényege, hogy 300 helyett 102 háziorvosi központ jutna majd
81 járásra. Ezek közül 21 eleve csak gyermekorvosi praxis, 21 pedig csak felnőtteket lát el, a többi vegyes.
Az új koncepció, amit Takács Péter egészségügyi államtitkár készíttetett el, az aprófalvas járásokban lehetetlen helyzetet
teremt. Irreálissá növelné a rendszerben
maradó háziorvosok terheit is. Ugyanis e
szerint a háziorvosok reggel 8 órától 16
óráig rendelőjükben látnak el ügyeletet,

16 órától 22 óráig pedig az új járási Egészségközpontba lehetnének beoszthatók,
ugyanúgy, ahogy hétvégén és ünnepnapokon is. Járásonként ez a becslések szerint 1,5-2 extra műszakot jelent hetenként
egy orvosra nézve.
Forrás: 168 óra

A kormány bejelentette, hogy november
15-től kiterjesztik a kamatstop intézményét
nagyjából 60 ezer kis- és középvállalkozásra, egy korábban megjelent hír szerint
pedig novembertől a legfeljebb ötéves kamatperiódusú, rögzített hitelkamattal nyújtott hitelek felvevői is élvezhetik az intéz-

kedés védelmét, amely 2023 júniusáig fog
tartani. Ijesztő azonban belegondolni, hogy
mi lesz utána. A Bankmonitor számításai
szerint rengeteg hitel törlesztőrészlete akár
a duplájára is nőhet, például egy 10 millió
forintos tartozásnál akár 100 ezer forinttal
is emelkedhet a havonta fizetendő összeg.
Forrás: www.forbes.hu

Nem lassul az infláció
A szeptemberi 20,1 százalékról októberben
21,1 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ez továbbra is a legmagasabb érték 1996 óta. Az élelmiszerek áremelkedése
elérte a 40%-ot, ez tovább húzza az inflációt
felfelé, és várhatóan még a következő hó-

napokban sem jön fordulat. A tojás 87,9%kal, a kenyér 81,4%-kal, a tejtermékek több
mint 75%-kal kerülnek többe, mint tavaly
októberben. A száraztészta és a margarin
áremelkedése is megközelítette a 60 százalékot.
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Forrás: www.portfolio.hu
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