
Az Unió statisztikai hi-
vatalának legfrissebb 
adatai szerint a teljes 
munkaidőben foglal-
koztatott munkavál-
lalók éves, kiigazított 
átlagbére 2021-ben 
33 500 euró (több mint 
13 millió forint) volt az 
EU-ban. A legtöbbet 
Luxemburgban kere-
sik, évi 72 200 eurót, 
Dániában 63 300-at. 
Magyarországon a második legalacso-
nyabb az éves átlagbér, 12 600 € (5 millió 
forint). Csak Bulgáriában volt ennél keve-
sebb, 10 300 euró. Románia is megelő-
zött minket a maga 13 000 eurójával. 

A szakszervezetek folyamatosan kö-
vetelik a szánalmasan alacsony hazai 
fizetések emelését. A munkáltatók kép-

viselői viszont azzal érvelnek, hogy ha 
túl magas a béremelés, akkor bedőlnek 
a vállalkozások.  Sokszor elhangzott már 
Magyarországon ez a kijelentés, de so-
sem volt még arra példa, hogy tényleg 
tönkrementek volna emiatt cégek – állít-
ja Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség (MASZSZ) elnöke. Elismeri, 
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Már csak a bolgárok keresnek 
kevesebbet a magyaroknál

Újabb döbbenetes szám érkezett, amely leleplezi azt a hazug sikerpropa-
gandát, amelyet az Orbán-kormány folytat. Az egész Európai Unióban már 
csak egyetlen ország, Bulgária az, ahol kevesebb bért kapnak a főállásban, 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak, mint Magyarországon. 

A tavalyi legmagasabb és legalacsonyabb 
éves átlagbérek az EU-ban
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A változások talán legfontosabb eleme, 
hogy a munkavállalót, aki egészségi ok-
ból nem tudja ellátni a munkáját, kirúgni 
továbbra sem lehet ugyan, de a törvény 
lehetőséget ad arra a munkáltatónak, 
hogy bár állományban tartsák, ne foglal-
koztassák – vagyis nem kell munkabért 
fizetni neki. Ám mivel nem bocsátják el, 
adott esetben a végkielégítés összegét is 
megspórolhatják rajta. Mivel a munkavál-
laló nem keres pénzt, felmondani kény-
szerül, ezért aztán szintén nem kell, hogy 
végkielégítést kapjon.

Az előzetesen ígértnél sokkal keve-
sebb, mindössze 44 nap lesz az apasza-
badság, holott az uniós irányelv négy hó-
napot írna elő.

Sokaknak fog fájni az a rendelkezés 
is, amely felhatalmazza a munkáltatót, 
hogy bizonyos esetekben megtagadja 
a fizetett szabadság kiadását a munka-
vállaló által kért időpontban. Vagyis a 
kormány megfosztja a munkavállalókat 
még az eddig 7 napban meghatározott 
szabadság önálló, szabad felhasználási 
jogától is. 

Alaposan átírták a munkajogi 
szabályokat
A munkavégzés helyét, a szabadság kiadását, de még az apaszabadság 
mértékét is jelentősen átírta a kormány.   
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Addig nem kapjuk meg a támogatás je-
lentős részét, amíg az Orbán-kormány 
nem biztosítja a bíróságok függetlensé-
gét, nem vonja vissza a homofób „pedo-
filtörvényt”, és nem hozza összhangba a 
menekültügyi eljárást az uniós elvárá-
sokkal. Ez azt jelenti, Brüsszel most újabb 
összegek kifizetését köti feltételekhez 

azok után, hogy néhány hete bizonyossá 
vált, ugyanennek a pénzügyi keretnek 
egy részét befagyasztják. Magyarország 
megkezdheti ugyan a hétéves költségve-
tésben vállalt programok végrehajtását, 
de egyelőre csak az előfinanszírozáshoz 
és a technikai segítségnyújtáshoz szük-
séges kifizetéseket kaphatja meg.

Még több feltételhez kötik 
az uniós pénzeket

Megszületett a végleges megállapodás a Magyarországnak jutó 22 milliárd 
eurós uniós kohéziós támogatásról, ám ennek nagy részét is blokkolni fogják.

Már 1 000 000 000 000 forint 
„Mészáros Lőrinc” vagyona

Egybillió forintos összvagyont ért el a 
Mészáros Lőrinc nevén levő cégcso-
port. Hiába a gazdasági válság és a 
szélesedő nyomor: Orbán Viktor ked-
venc gázszerelőjének cége, az Opus 

Global Nyrt. kiválóan teljesített. A tava-
lyi eredménye is magas volt, de azóta 
889 milliárdól 1000 milliárdra növelte 
cégének felhasználható vagyonát.

forrás: www.rtl.hu

Az árak az után kezdtek esni, hogy kide-
rült: rekordközeli szinten van a csepp-
folyósított földgáz európai importjának 
mennyisége, a gáztárolók töltöttsége pe-
dig a korábbi években megszokottnál lé-

nyegesen magasabb. Ennek megfelelő-
en az ellátással kapcsolatos aggodalmak 
is tovább enyhültek, és a tél sem hozott 
egyelőre durva időjárást Európában.

Forrás: www.privatbankar.hu

Nem fagy meg Európa, csökkennek 
a gázárak

Az uniós gázársapkáról szóló megállapodás híre 100 euró alá lökte a föld-
gáz árát. Ilyen alacsony utoljára júliusban volt. Nevetségessé váltak a rio-
gatások, hogy Európát sarokba szorítják az oroszok.  
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hogy a jelenlegi válság miatt most kicsit 
más a helyzet, de egy nagyobb béreme-
lés sem jelentene olyan terhet a munka-
adóknak, hogy az megrengesse a vál-
lalkozásokat. Ha a MASZSZ elvárásának 
megfelelően bruttó 240 ezerre emelke-
dett volna a 2023-as havi minimálbér – 
amely a teljes munkaidőben foglalkozta-
tottak bérét is alapvetően meghatározza 
–, akkor például egy öt embert foglalkoz-
tató mikrovállalkozásnak havonta 60 ezer 
forinttal kellene többet fizetnie. Tényleg 
ennyin múlik egy cég élete?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke, Parragh László a közelmúltban 

kijelentette: az ország versenyképessé-
gének alapja az olcsó munkaerő, vagy-
is az alacsony bér. Ez végképp kiverte a 
biztosítékot a szakszervezetnél. A Magyar 
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) fel-
szólította a kormányt, hivatalosan határo-
lódjon el az MKIK elnökének a kijelenté-
sétől.

Az alacsony bérek mára a jövőbeni 
fejlődés korlátjává váltak, mert az or-
szágot az alacsony hozzáadott értéket 
termelő összeszerelői tevékenységre 
kárhoztatják, ami hosszabb távon nem 
tartható fenn.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segély-
szervezet kommunikációs igazgatója 
arról nyilatkozott, hogy a tömeges igény 
egyik fő oka a megélhetési költségek 
növekedése, így most olyanok is jelent-
keztek meleg ételért, akik korábban erre 
nem szorultak rá. 

Nagy Emese, a Heti Betevő egyesület 
társalapítója pedig az ételosztó szerve-
zetek nehézségeire hívta fel a figyelmet, 
mivel nekik is már szinte dupla áron kell 
venniük az alapanyagokat. Rengeteget 
jelent, ha valaki anyagilag támogat egy 
ilyen eseményt. 

Tömegek az ingyenes ételosztásokon

Megdöbbentően hosszú sorok kígyóztak karácsony környékén a civil se-
gélyszervezetek által rendezett karácsonyi ételosztásokon. 

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.t

el
ex

.h
u

A csok bevezetése, vagyis 2015 óta 217 
ezer szerződést kötöttek új lakások vá-
sárlására vagy régiek felújítására. Min-
den esetben feltétel a gyermekvállalás, 

amelyre egy gyerek esetén négy, kettő-
nél nyolc, a harmadiknál pedig 10 év áll 
rendelkezésre. Ezt több mint kilencezer 
fiatalnak nem sikerült „teljesítenie”.

Több ezer családtól vonták vissza 
a csok-ot

Mivel nem születtek meg a vállalt gyerekek 4520 párnál, 1292-nél pedig 
egyéb feltételek nem teljesültek, ezért büntetőkamatostul vissza kell fi-
zetniük a hitelüket.
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