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Soha ennyi szegény ember nem volt 
Magyarországon, mint most! 

• Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! 

• Legalább 50 ezer gyermek éhezik! 

• Az emberek fáznak! Nem azért, mert tél van, 
hanem azért, mert szegények!!! 

• Gyermekes családok tízezreit hozza lehetetlen 
helyzetbe a kormány adó- és 
foglalkoztatáspolitikája! 



A munkanélküliségről: 

• Az elhibázott adó- és jövedelempolitika 
következtében magas szinten, 11% közelében 
a munkanélküliség. 

• Várhatóan  3%-kal csökken a reálkereset, 
illetve a reáljövedelem, ennek következtében 
8-10 ezer Ft-tal kevesebb a fizetés februártól. 

• Magas infláció ( 5% felett) és ennél is 
magasabb értékű nyugdíjas fogyasztói kosár. 

• Növekvő energia árak. 

 



Elvárt béremelés  

 



Béremelési tervek 



Észak-kelet Magyarországon 
kilátástalan a helyzet! 

• A múlt évben az aktív munkanélküliek átlagos száma 468 
ezer fő volt.  

• Magas, 26,3% a – munkaerőpiacon jelen lévő – 15-24 éves 
fiatalok munkanélküliségi rátája, s ez az érték az egy évvel 
korábbihoz képest még emelkedett is 1,1 százalékponttal.  

• Az álláskeresők közel fele, 47,3%-a egy évnél régebben volt 
munka nélkül. Az álláskeresés átlagos időtartama másfél év.  

• Kritikus a helyzet Észak-Magyarországon, ahol a 
munkanélküliek aránya 19,6% és az Észak-Alföldön, ahol a 
ráta 19,3% . 

• Sz-SZ-B megyében 22,1%, B-A-Z megyében 21,4% és 
Nógrád megyében 20,9%. 



Szétverik a szociális ellátórendszert! 

• A kormány módszeresen gyengíti a szociális hálót, 
munkanélküli ellátásokat radikális csökkentette. 

• Az ellátatlanok száma jelentősen emelkedett.  

• A regisztrált munkanélküliek alig egyötöde, 20,4%-a, 
107 400 fő volt jogosult álláskeresési ellátásra, 60 ezer 
fővel, 35,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 
munkanélküliek kevesebb mint egyharmada, 32,8%-a, 
172 600 fő részesült szociális ellátásban! 

• Ugyanakkor a regisztrációban szereplők csaknem fele, 
46,8%-a, 246 300 fő ellátatlan volt, 27 400 fővel, 
12,5%-kal több az egy évvel korábbinál.   



A közfoglalkoztatás az 
 éhenhaláshoz is kevés! 

• Megközelítőleg 59 400 fő vett részt 
közfoglalkoztatásban, a megelőző évi létszám 
mindössze kétharmada, 66,9%-a.  

• A közfoglalkoztatottak kevesebb mint 
egyharmada, 30,5%-a dolgozott teljes 
munkaidőben, a többieknek csupán 4 órás 
foglalkoztatás és – a már jelzett – a szociális 
segély összegét mindössze 3 ezer forinttal 
meghaladó munkabér jutott.  



A kör bezárul! 

• A szolgálati járandóságot 16 százalékos személyi 
jövedelemadó terheli - ám elvileg a családos szülőknek 
járna a családi adókedvezmény - ám ezt mégsem tudják 
most igénybe venni. 

• A családi adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges 
igazolást az adóévet követő év június 30-át követően 
adja ki az adóhatóság - vagyis ez esetben az 
adókedvezményre akár másfél-két évet is várni kell. 

• Tehát: az állami adóhatóság legkorábban 2013. június 
30. napján adhatja ki az igazolást.  

• Röviden szólva: joga van, csak igazolás nincs. Igazolás 
nélkül meg nincs családi kedvezmény. 



NYUGDÍJASBÉRLET VOLT-NINCS 

• 62 éves kor alatt már senki nem számít öregségi 
nyugdíjasnak. 

• 570 ezer korhatár előtti nyugdíjast (pl.:korhatár alatti 
öregségi 238 351 fő, korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas 
337 530 fő, korengedményes és bányász nyugdíjban 
részesülő 15 570 fő stb.) érinthet: a jövőben nem 
válthatnak nyugdíjas utazási bérletet.  

• Most még csak a BKV-n, de később sem a Volán járatain, de 
még a MÁV vasútvonalán sem válthatnak nyugdíjas bérletet 
vagy jegyet. 

• Csak egy példa: 2012. április 1-től megszűnik a 3750 Ft-os 
bérlet a rokkantnyugdíjasok számára, ettől kezdve meg kell 
venniük a 9800 Ft-os rendes bérletet. 



Családbarát kormány? 

• Pont azokat hagyja cserben a kormány, akik 
esetleg tényleg a gyermeknevelést támogató 
családpolitikában bízva váltak szülővé.  

• Kimaradnak a gyeden lévőknek járó 
kompenzációból azok az alacsony keresetűek, 
akiknek tavaly július 15-e után született 
gyermekük, és azok is kevesebb juttatást 
kapnak, akik az idén szülnek.  



Egykulcsos adó miatt  
szültek a kismamák? 

• Tételezzük fel, hogy ezeknek a híreknek a 
hallatára voltak szülők, akik azonnal 
belevágtak a családalapításba, bővítésbe. 
Nekik legkorábban tavaly nyár közepén, végén 
született gyermekük. Pont ők azok, akik több 
ezer forinttal kevesebb gyedet 
kaphatnak majd azokhoz az anyákhoz képest, 
akik július 15-e előtt szültek, és már december 
utolsó napjaiban gyeden voltak.  



Nézzük a példát: 

• A szülést követő 168 napra terhességi gyermekágyi 
segély (tgyás) jár. Ezt az ellátást ugyan a szülés 
várható időpontját megelőző 28 nap bármelyikétől 
lehet kérelmezni, de indítható a szülés napjától is. 
Jellemzően a kismamák inkább a szülés napjától 
kezdődően választják a tgyást, azt megelőzően pedig 
inkább táppénzre mennek. Az, aki 2011. július 15-én 
szült, idén január 1-jéig kap tgyást, 2-ától pedig 
gyermekgondozási díjat (gyed).  



Különbség kismama és 
 kismama között! 

• Vagyis az említett példában szereplő, 2011. július 15-
én szült kismama egyáltalán nem kap kiegészítést a 
gyedre.  

• Az a szülő viszont, akinek például július 10-én 
született gyermeke, december 31-én már gyedet 
kapott, tehát jogosult a kompenzációra. 

•  Ha például mindkét kismamának egyaránt bruttó 
150 ezer forint volt a jövedelme, akkor közülük az, aki 
néhány nappal később szült, havonta megközelítően 
8 ezer forinttal kevesebb gyedet kap, mint az, aki 5 
nappal hamarabb szült!!! 



Az MSZP követelése 

• A munkaadói járulékok (2012-től szociális 
hozzájárulási adó) 3 az áfa 2 százalékpontos 
csökkentése.  

• A progresszív személyi jövedelemadó-
rendszert és az adójóváírás intézményét 
visszaállító, valamint gyermekek után járó 
adókedvezményeket a kis- és közepes keresetű 
munkavállalóknak is biztosító személyi 
jövedelem adórendszer bevezetése.  

 

 

 



 
És ne feledjék!  

 
Nem a hideg miatt fáznak az emberek!  

 

 

Azért mert szegények! 


