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

Ezrével mennek csődbe a kisboltok
Csak az év első felében több mint 2000
kiskereskedelmi egység húzta le a rolót.
Hat hónap alatt 450 élelmiszer- és ital-

bolt, 180 zöldséges, közel 400 ruhabolt,
csaknem ugyanennyi iparcikk és 150
használtcikk üzlet zárt be.
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Magára hagyja az állam
a rászorultakat – Tiltakozik
a szociális szakma

hetilap
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A szociális törvény módosításai alkotmányellenesek, és szembemennek
az európai joggal – szögezi le 38 szociális szolgáltató, érdekképviseleti
és civil szervezet. November 22-én, a szavazás napján, ezért a Parlament
előtt tiltakoznak és fejezik ki szolidaritásukat a törvényváltozás jövőbeli
áldozataival.

Forrás: www.portfolio.hu
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A tiltakozó szervezetek szerint elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi válsághelyzetben, amikor egyre többen szorulnak
segítségre, a kormány ahelyett, hogy

bővítené, szűkíti a szociálpolitika eddig
is csekély eszköztárát, és magára hagyja
saját állampolgárait.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy az
állam minden korábbinál kevesebb felelősséget vállal a rászoruló állampolgáraiért, és kivonja magát a szociális szolgáltatások biztosításának kötelezettsége
alól. (A módosítás szerint mindenkinek
elsősorban magának kell gondoskodnia
magáról, ezt követi a családja, majd az
önkormányzatok, és ha ezek nem képesek rá, csak akkor következik az állam.)
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a
szociális juttatások megállapításához az
öregségi nyugdíjminimum alkalmazása
helyett bevezetik a szociális vetítési alap
fogalmát. Ezzel ugyanis azt biztosítják be,
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akik ma ápolási osztályokon (elfekvőkön)
vannak. Ott viszont fizetni kell ezentúl az
ellátásért.
A szervezetek tiltakoznak amiatt is,
hogy a módosítócsomaggal kapcsolatban a kormány semmilyen társadalmi
vitát nem folytatott, a közel százezres
szociális szakma szervezeteivel nem
konzultált.

A szakszervezetek egynegyeddel
emelnék a minimálbért
A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) kiszámolta: legalább 26
százalékos emelés szükséges ahhoz, hogy a minimálbéresek helyzete ne
romoljon drasztikusan.

Forrás: Nyomtass te is!

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-

Millióknak nincs egyhavi tartalékuk sem
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.
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Forrás: www.hang.hu

Megfizethetetlen részletek
a kamatstop után

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

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

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

21,8%

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

40,7%

19,7%
semeddig 40,7
legfeljebb egy hónapig 19,7
legfeljebb fél évig 21,8
fél évnél tovább 17,9

Forrás: www.hang.hu, www.g7.hu

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

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.

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.

Forrás: www.portfolio.hu

hogy egy egyébként régóta szükséges
nyugdíjminimum-emelés esetén a segélyek összege változatlan maradhasson.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a
nevelőszülői ellátmányt méltatlanul, az
infláció mértékét sem figyelembe véve
szabják meg.
Megrázó, hogy a kórházak helyett a
szociális ellátórendszerre kívánják bízni
a tartós ápolásra, gondozásra szorulókat,
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