
Az ársapkák nem akadályozták meg az 
árak emelkedését, sőt rontottak a hely-
zeten, akárcsak a lakossági „piaci” ener-
giaárak. Az Orbán-kormány által 
mumusként szajkózott háborús 
inflációnál jóval súlyosabbak a 
magyar gazdaság belső problé-
mái, amelyek minden országé-
nál nehezebb helyzetbe hozták 
a magyar lakosságot. 

Uniós összehasonlításban 
a magyarok keresete majd-
nem a legalacsonyabb: a brut-
tó átlagbérek tekintetében 
– a részmunkaidős keresetet 
is beleszámítva – épp csak a 
bolgárokat előzzük meg. A ma-
gyaroknál többet kerestek a 
románok, lengyelek, görögök, 

szlovákok és a horvátok is, ahol az év 
elejétől már az euró a hivatalos fizető-
eszköz. Az éves horvát bruttó átlagke-
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Magyarország Európa élén – 
áremelkedésben és igazságtalan 
elosztásban
Magyarország novemberi 23,1 százalékos éves inflációja a legmagasabb 
az Európai Unióban, azaz mostanra a balti államoknál is súlyosabban nö-
vekedtek nálunk az árak. Eközben az is kiderült: Orbán Viktornak több 
mint tízszer annyi a fizetése, mint az országa átlagpolgárainak, ezzel pedig 
a német kancellártól kezdve mindenkit ver az Unióban.

Januártól a gyermekgondozási díj (gyed) 
maximális összege bruttó 324 800 forint, 
a diplomás gyed összege alapképzés 
esetén 162 400 forint (a minimálbér 70 
százaléka), mesterképzés esetén pedig 
207 480 forint (a garantált bérminimum 
70 százaléka). 

A 30 év alatti anyák szja-mentessége 
folytán az érintettek a gyedet és a dip-
lomás gyedet is magasabb nettó ösz-
szegben kaphatják, hiszen az ellátások 
összegét kizárólag 10 százalékos nyug-

díjjárulék-levonás terheli, a 15 százalékos 
személyi jövedelemadó-előleget nem 
kell belőle levonni. 

Ha az apa igényli a gyedet, 25 éves 
koráig ugyancsak magasabb összeget 
kap – a 25 év alattiak személyijövede-
lemadó-mentességének köszönhetően.

A tárca kiemelte azt is, hogy január-
tól emelt maximális összeggel vehetik 
igénybe a kisgyermekesek a GYED Ext-
rát, amely mellett a szülő dolgozhat, vagy 
akár egyetemre is járhat.

A családi pótlék nem emelkedik, 
a gyed viszont nő
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Az egy gyermeket nevelő családok 12 200 forintot kapnak 2023-ban is – 
kilencedik éve – az államtól, a gyed összege azonban nő a minimálbér-
emeléssel.

Az átlagbér ennyiszeresét viszi haza 
a miniszterelnök
A kormányfők 2022-es bruttó bére az országok 2021-es bruttó 

átlagbérével összehasonlítva – Forrás: Euronews/Eurostat
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Félmillió fölött a bruttó átlagkereset 
Időről időre felborzolja az átlagembe-
rek idegeit, amikor kijönnek a Központi 
Statisztikai Hivatal adatai a fizeté-
sekről, hiszen a kistelepüléseken még 
csak nem is ismernek olyan embert, 
aki ennyit keresne. A hivatalos számok 
mégis ezek. 

Január–októberben a legalább 5 főt 
fog lalkoztató vállalkozásoknál, a költ-
ségvetési intézményeknél, valamint a 
jelentős nonprofit szervezeteknél a tel-
jes munkaidőben alkalmazásban állók 
bruttó átlagkeresete 514 800 forint volt 
a KSH szerint.
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Magyarország ezer köbméterenként 
2493 eurót (nagyjából 1 millió forint) fi-
zethetett az orosz gázért október folya-
mán, ami a Központi Statisztikai Hivatal 
most frissített külkereskedelmi adat-
bázisából derült ki. Ez pedig a holland 
gáztőzsde irányadó, két hónappal ko-
rábbi, ezer köbméterenként 2305 eurós 

átlagárszintjénél mintegy 8 százalékkal 
magasabb.

Az oroszoknak fizetett ezerforintos 
köbméterenkénti földgázár hússzorosa 
a rezsicsökkentett tarifának, ráadásul 
a „lakossági piaci árat”, vagyis az átlag-
fogyasztás feletti tarifát is jelentősen 
meghaladja.

Rekordmagas áron vesszük a gázt 
az oroszoktól

Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly februárban, amikor Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel találkozott Moszkvában, azt állította, hogy Magyarország 
az európai piaci ár ötödéért kapja az orosz földgázt, valójában viszont még 
az európai piaci árnál is többet fizetünk. 

reset a negyedével, 25 százalékkal volt 
magasabb a magyarnál.

Egészen más a sorrend, ha az uniós 
tagországok kormányfőinek a keresetét 
hasonlítjuk össze. 

Az EU tagországainak miniszterelnöki 
bruttó éves átlagfizetése 2022-ben 52,7 
millió forint volt. Orbán Viktor még a tava-
lyi, havi 4,9 milliós, azaz évi több mint 58 
milliós bruttó fizetésével is jóval többet 
keresett az uniós átlagnál, miközben or-

szága polgárainak fizetései sereghajtók.
Orbán Viktor fizetése márciustól további 
860 ezer forinttal nő, és ezzel havi bruttó 
5 727 000 forint lesz.

A miniszterelnökök közül 17 ország 
vezetője keres kevesebbet, mint Orbán, 
és csak a leggazdagabb államok előzik 
meg, mint például Svédország, Német-
ország, Dánia – csakhogy ott az átlagem-
berek négyszer-ötször több pénzt visz-
nek haza, mint Magyarországon.

Január 7-én, szombaton, tüntetéssel ért 
véget a hatnapos „Tudásmenet az okta-
tásért!” nevű akció. A résztvevők Miskolc-
tól Budapestig, összesen 180 kilométert 
gyalogoltak, hogy felhívják a figyelmet az 
oktatás problémáira.

A Kölcsey Gimnázium előtt ezernél 
is több ember várta őket, ahol pedagó-

gusok és diákok mondtak beszédeket. 
A Szentgotthárdi Arany János Általános 
Iskola tantestületének 29 tagja úgy dön-
tött, hogy január 9-étől kezdődően a pol-
gári engedetlenség eszközével hívja fel 
a figyelmet a magyar oktatási rendszer 
tarthatatlan állapotára. 

Forrás: www.hvg.hu 

Tovább küzdenek a tanárok
Nem jött be a kormány számítása, a pedagógusok nem fáradtak ki, a til-
takozás különböző formái az ünnepek után azonnal újraindultak.  Január 
23-ától egyhetes munkabeszüntetéssel folytatják a pedagógusok a tilta-
kozást, 31-én pedig ismét országos ülősztrájk lesz.
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Nem kapott külön támogatást a Fővá-
rosi Önkormányzat, de pénz nélkül ma-
radt a III., IV., IX., XI., XV., XVIII. kerület is. 
A fővárosi kerületek közül a legtöbbet a 
fideszes vezetésű  XXI. kerület kapta, oda 
összesen 762,6 millió forint ment. 

Egymilliárd forint feletti összeget ka-

pott Kecskemét, Pécs, Miskolc, Szeged 
és Nyíregyháza. A legtöbb pénz pedig 
a fideszes fellegvár Debrecennek jutott, 
hárommilliárd forint.

A Márki-Zay Péter vezette Hódmező-
vásárhely az összes megyei jogú város 
közül egyedül nem kapott kompenzációt.

Sok ellenzéki település nem kapott 
energiatámogatást

Összesen 44 milliárd forint energiatámogatást osztott szét a kormány a 
tízezer lakos feletti települések között, de sok nem fideszes vezetésű vá-
ros kimaradt a támogatásból.
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Téli fedett műfüves pálya Felcsúton
Az 1800 főt számláló Felcsúton, Or-
bán Viktor falujában már szinte min-
dent megépített a kormány, amit csak 
lehetett: lett stadion, sportcsarnok, 
mesterséges tó, ifjúsági szálló és fu-

tódomb is. Épp csak a fedett műfüves 
pálya hiányzott – most pótolják. Mind-
ezt 825 millió forintból. Az MLSZ jóvá-
hagyta, elfogadta a tervet, és már ki is 
fizette a beruházásra szánt pénzt.Fo
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