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brókerbotrány vasárnapi zárva tartás devizahitel jegybank áfacsalás nyugdíj

Fejvesztve menekülnének a fiatalok a
családbarát Magyarországról
2016. január 27., szerda, 19:22 Utolsó frissítés: 13 órája

Szerző: hvg.hu
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Miközben a kormány folyamatosan azt mantrázza, hogy mindent megtesz a családokért, a

gyermekes fiatalok több mint kétharmada nem tudja időben fizetni a számláit, és közel

felük azon töpreng, hogy egy másik országban kellene szerencsét próbálni.

Apának lenni jó, biztat minket a kormány mostanában már plakátokon is, vagy például ebben a

szobahőmérsékletű videóban:

És ez így, ebben a tálalásban ma Magyarországon legfeljebb annyira igaz, mint az, hogy a

menekültek tavaly nyáron idejöttek és elvették a magyarok munkáját. A jómódú szereplők és

lakásbelsők jócskán felüllövik az átlagmagyar valóságot.

Miközben a kormány úton-útfélen azt mantrázza, hogy mindent megtesz a családokért és

családbarát politikát folytat, az emberek nem ezt érzik. A magyar fiatalok, akik családot

alapítanának, nyomorognak és azon törik a fejüket, hogyan menekülhetnének el a családbarát

Magyarországról.
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Betett az enyhe idő a H&M-nek

Minden hétre leleplezést ígér az LMP, ma jön az
első

Orbán keleti nyitásának sztárországa
megroggyani látszik

Ötéves tervet kapott az útfelújítás

Orbán miniszterének ügyvédi irodája képviselte az
Uber főnökeit
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Paks II.: A garancia az, hogy "mi sem vagyunk

"Bezzeg a vénember otthonról nem dolgozik" - irodák
és generációk

Új vezért kapott a szentgotthárdi Opel-gyár

Álomvilágban élnek a cégvezetők: korrupció van, de
persze nem nálunk

Új gépekkel a mosonmagyaróvári Kühne Zrt. az
Agromash Expón

Tulajdonosváltás után bővülés – a Fornetti lett az év
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Mire tippel, a gyermeket nevelő 20-35 évesek mekkora arányban képesek időben befizetni a

számláikat?

Alig több mint a negyedük. A „maradék” 71 százalék az elmúlt egy évben megcsúszott a

fizetéssel, gyakran nem is egy számla esetében, és nem azért, mert nem figyelt, hanem azért,

mert éppen nem tudott fizetni – derült ki az Intrum Justitia Európai Fogyasztói Fizetési

Jelentéséből. A nemzetközi pénzügyi szolgáltató tavaly ősszel Európa 21 országában 22 ezer

fogyasztótól gyűjtött információt, hogy átfogó képet alkothasson mindennapi pénzügyeikről,

fizetési moráljukról, gazdasági várakozásaikról.

A kutatásból az is kiderült, hogy leginkább a gyermekes fiataloknak gyűlik meg a baja a

számlákkal, a gyermektelen magyar fiatalok "csupán" 59 százalékának voltak ilyen problémáik.

Az a gyermekesek és a gyermektelenek esetén is igaz, hogy amennyiben késtek a fizetéssel,

ezt általában több mint egy számla esetében tették. A különbség viszont jelentős: a több

számlával késés a gyermekesek több mint felére jellemző, míg a gyermektelenek esetén ez a

szám csak 39 százalék.

Magyarán a gyermekes magyar fiatalok vannak a legrosszabb helyzetben. Ha a teljes magyar

lakosságot vesszük, a 63 százalékával fordult elő az elmúlt 12 hónapban, hogy egy vagy több

számláját nem tudta időben kifizetni.

Elvándorolnának

Az eredmények alapján nem meglepő, hogy a kutatásban megkérdezett fiatalok 44

százalékának már megfordult a fejében, hogy külföldre költözzön. Ez magasabb, mint az

egyébként is magas 35 százalékos magyar átlag. A gyermekes fiatalok az átlagnál magasabb

arányban hagynák el az országot, 41 százalékuknak fordult már meg ez a fejében. A

gyermektelen fiatalok között még többen gondolkodtak már ezen, a kutatás szerint a 45

százalékuk.

A végzettség alapján már nagyobb a különbség, a felsőfokú végzettségűek 30 százaléka, az

ennél alacsonyabban képzettek 48 százalékának jutott már eszébe, hogy külföldre költözzön.

Fotó: Túry Gergely
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kispályások"

Egyhamar nem jön vissza az aranykor

Varga Mihály: Az áfa és az szja egyszerre biztos
nem fog csökkenni

Tovább »

FRISS ÁLLÁSOK

Fékpadtervező mérnök - Járműhajtás
fejlesztés - Villamos járműhajtások

 Győr

HR asszisztens (HR specialista)
 Pest megye, Törökbálint

Értékesítési területi vezető
 Győr, Mosonmagyaróvár, Pápa

Junior Szoftvertesztelő /
Szoftvertesztelő

 Budapest

További friss állások a Facebookon
Pénzügy  IT  Mérnök  Sales

ADOZONA.HU

A könyvelőket és a könyvvizsgálókat
is regulázza az új hatóság
A könyvelők, adótanácsadók, adószakértők és
könyvvizsgálók munkáját ellenőrzi majd az új
közpénzügyi hatóság, amelynek kialakításán
dolgozik a kormány – értesült a Magyar idők.

Napelem szerelése: termék vagy szolgáltatás az
áfában?

Alkohollal tankolta fel az autóját, bírságot fizethet

Illegális autóbontót számolt fel a NAV

Tovább az Adózóna.hu-ra »

Kettészakadt-e a vidéki Magyarország?

Miért lett kevesebb a létminimum a KSH szerint?

Hogyan alakítja át a kormány a közigazgatást?

Keresse az újságárusoknál!
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Érdekesnek találta cikkünket?
Kérjük értékelje!

Az elvándorlási szándék mögött nem csak az gyanítható, hogy elégedetlenek a pénzügyeikkel,

hanem az is, hogy a kilátásaik sem valami fényesek. A kutatás szerint a fiatal felnőttek többsége

meglehetősen pesszimista mind az ország, mind a saját agyagi körülményei tekintetében. A

gyerekeseknek csak a tizede érzékelt gazdasági javulást az elmúlt időszakban, és a fiatal

felnőttek 65 százaléka látja úgy, hogy a gazdasági helyzet romlott Magyarországon.

Sokan mennek külföldre

Noha riasztóak az eredmények, az Intrum Justitia kutatásában igazából semmi meglepő nincs.

Régóta látszik, hogy most egy ideig megállíthatatlan a magyarok elvándorlása, és a hivatalos

statisztika szerint az ütem még jelentősen emelkedik is. Minden évben egy közepes város

lakosságának népességével, 31 500 emberrel csökken az itthoniak száma, itthon pedig az

agyelszívás és a kontraszelekció riasztó méreteket ölt.

A tényleges kivándorlás ráadásul ennél jóval nagyobb lehet, mert a belső uniós határok

megszűnése óta nem kell a tagállamokba irányuló munkavállalást olyan módon lepapírozni,

amelyből azok pontosan visszakövethetőek lennének.

London már évek óta a második legnépesebb magyar városnak számít, az Egyesült

Királyságban körülbelül 350 ezerre teszik a magyar munkavállalók számát, de Németországba

és Ausztriába is nagyobb városnyi lakosság költözött már ki.

A Tárki felmérése szerint a 25 év alattiak 39 százaléka külföldön képzeli el a jövőjét, a tanulók

között ez az arány 45 százalékos. A teljes lakosságban ez az arány 15 százalékos. Az utóbbi

adat is jóval magasabb, mint például 2005-ben, amikor még csak a lakosság 5-6 százaléka

tervezte a kivándorlást.

A KSH egyik szakértője egy 2014-es nyilatkozatban úgy saccolta, a szülőképes korú magyarok

7-8 százaléka él külföldön, 2004 környékén ez az arány még egy-két százalék volt.

Ha a cikket érdekesnek találta, kövesse a gazdasági rovat Facebook-oldalát!

HVG gazd
Like PageLike Page

Fotó: Stiller Ákos
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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...

• Válasz •

GNDL •  14 órája

Orbánnak és korrupt közpénztolvaj holdudvarának egyelőre nem adófizetőkre,
hanem csak önálló gondolatok megfogalmazására és tájékozódásra képtelen
kádárista szavazókra van szüksége. Amíg van uniós forrás, addig megy ez a
közpénztolvaj buli... az orbáni reformok így működnek...

  21  

• Válasz •

SzociLaci  •  14 órája> GNDL

Te meg vagy az okos, kocsmában tájékozódott, Csupa népszabadságból
meg egyéb szennylapokból szerzett önálló gondolatokat terjesztő, igazi
gyurcsányista demokrata.

  2  

• Válasz •

János Kokos   •  13 órája> SzociLaci

És te hol a jó anyádban élsz te majom fideszes. Te közel vagy a
segghez és mélyen benyalsz, ezért nem ismered a valóságot. Ő
legalább újságot olvas, te meg nézed a fidesz tv-t, tátott szájjal
hallgatod a hazugságot, és tapsolsz, hogy milyen jól élünk.
Gyereket csinálni nem tudtál, családod is csak egy nyomorult egér,
aki süket és nem hallja a szobádban a fidesz tv-t, mert akkor még
az is elmenekülne a lakásodból, így te vastagon megélsz. utálom
az ilyen mocskos görényeket.

  12  

• Válasz •

Viharvert Boszorkány  •  13 órája> SzociLaci

Te meg csak a 80 milliárdból működő "köztévé"-ből, a 888.hu-ról,
meg a magyar idők, és hozzá hasonló nívós helyekről tájékozódsz!
Ezeket a szerinted nem szennyeket pedig sajnos mindenki fizeti!
Míg az általad szennylapoknak titulált lapokat az előfizetők tartják
életben! Nem pedig pártod és kormányod a mi pénzünkből.
Nagy baj van az értékrendeddel. 
És persze neked a századvég kutatási eredményei az irányadók...

  8  

• Válasz •

GNDL  •  14 órája> SzociLaci

Felőlem Gyurcsányt majd Orbán mellé is zárhatják egy szigorúan
őrzött börtönbe, ha végeztünk a rendszerváltással... ugyan az a
kártékony posztkommunista politikai kalandor mind a kettő...

Ha ez megnyugtat... :)

  6  

• Válasz •

Abigél Ráhel  •  12 órája> GNDL

MEhet mellé az egész Ijustina is....

  1  

 Ajánlom  1

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Megosztás ›

Varrónő állás a DIEGO-nál
Kiemelkedő teljesítménybér Dabason. Stabil háttér,
cafeteria.

http://ad.adverticum.net/C/1920718/3655375/365539500/1453970953055/hvg.hu/3655367?u=0000000
/ratecard


• Válasz •

Berényi Matykó  •  14 perce> SzociLaci

kapd be a kampost, nyomorult gyíkevő!

  

• Válasz •

Pasinszki  •  egy órája> SzociLaci

Nem jól mondod: Átkozott demokrata.

  

• Válasz •

Rolanko  •  3 órája> SzociLaci

S Népszabadság - pár vélemény cikk kivételével - teljesen át van
már pozicionálva. Lelkes orbánisták dicsérik ott kommentjeikben
az újság irányváltását. Ha valaki olvassa néha, az tudná.

  

• Válasz •

kazimudó  •  13 órája> GNDL

Lehet,de te jól elvagy itthon!! Attól függetlenül,hogy szarul látod a
helyzetet:

  

• Válasz •

zim zum •  13 órája

Az a baj, hogy remény sincs a javulásra belátható időn belül.
Orbán már túlment azon a ponton, ahonnan van visszatérés, nem fogja elengedni
a hatalmat - nehéz nem ezt látni pl. a készülő tákolmánymódosításban is (persze
a hivatalos indok nem ez, hanem 'terrorveszélyhelyzet').

A totális korrupció, a hozzá nem értés és a teljes kilátástalanság pedig nagyon
gyilkos hatású az átlag magyar mentális állapotára és jövőképére, aki csak
szeretne boldogulni és aki a rendszerváltás idején azt hitte: egyre jobb lesz a
helyzete és egyre közelebb kerülünk Európához.
Hát nem, hogy rohadnának meg - és Ti is, akik rájuk szavaztatok, tájékozatlan,
elvakult idióták. Egyébként tavasszal én is lelépek. Ti nyertetek, Tiétek az ország
- egyétek meg, amit főztetek, sok sikert!

  14  

• Válasz •

dp  •  12 órája> zim zum

Tökéletesen így van. (Tényleg zárójelben teszem hozzá: nem csak az
anyagiak miatt távoztam magam is. És a két gyerekemnek normális,
szabad világot akarok.)

  7  

• Válasz •

Makk Marci  •  9 órája> zim zum

Én is így látom a helyzetet.
Aki fiatal és lehetősége van rá menjen minél előbb. 
Hosszú távon itt csak annak van esélye normális életre aki benne van
ebben a mocsok bagázsban.
Kapott földet, trafikot, a cége megrendelést stb stb..
A többinek az a dolga, hogy csináljon 3 kölköt, hogy legyen cseléd
ezeknek hosszú távon.
Rájuk vár a minimálbér, rosszabb esetben közmunka.

És ez még csak a felszín, az anyagiak.
Itt csak rosszabb lesz hosszú távon.

  2  

• Válasz •

Ferenc  •  10 órája> zim zum

http://iflgazdasag.blog.hu/201...

  

Csaba Katona •  12 órája

Én Londonban vagyok szakács, a hugom meg otthon. A mult nyáron, amikor
haza mentem, megkaptam 2 napi béremet és az megegyezett a hugom havi
bérével.

Egy jobb havi fizetésem is eléri az ő éves bérkeretét.

Amikor elveittem 3 gyereket a strandra, akkor a 2 buszjegy, a strandbelépő meg a
cola-lángos nominálisan megegyzett a nagyszülők nyugdíjával.

Ezek az adatok brutális képet festenek a magyar bérről és az inflációról.

A civilgyilkos zsákmányszerző pártcsürhe azt hazudta hogy 8%-os éves
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• Válasz •

A civilgyilkos zsákmányszerző pártcsürhe azt hazudta hogy 8%-os éves
növekedési ütemmel úgy fogja beérni és lehagyni a nyugatot hogy csak úgy
füstölni fog. Az előző orbán kormány idején orbán az OECD országok vezetőinek
előadásában fejtegette ezt. A választási programjára ugyan nem mutogathatunk
újjal, mert olyan nem volt neki.

  6  

• Válasz •

Ferenc  •  11 órája> Csaba Katona

Ez jol hangzik, igen. Es mennyit keresel 8-10 fontot orankent? Az 1600-
2000 font havonta. WOW!!! Es mennyiert berelsz egy lakast? 1000-1500-
ert es olyat amivel itthon kirohognenek. utazol naponta 3 orat? Itthoni
beren jol nez ki a kereseted, de az eletkorulmenyeid, kosz nem.
Patkanyos alagsori lakas? Vagy mas csaladokkal egyutt, mint megannyi
magyar, aki szegyel hazamenni es ott agonizal, meg nosztalgiazik egy
darab kolbasz felett? Mikor lesz Londonban onallo tulajdonod, hoborgo
baratom? 160 ev mulva? 1millio fontert? Majd szepen hazajossz te is es
osztod az eszt itthon. Gyere amig nem vagy 40 es vallalj 3 gyereket, mert
itt legalabb lesz lakasod es normalis etelt ehetsz. Persze nem feltetlen
pesten, de tudod a magyarok 80%-a videken el es soha nem elne olyan
korulmenyek kozott, mint a londoni magyarok tobbsege. London... pfff.

  2  

• Válasz •

andras nagy  •  10 órája> Ferenc

valszeg úgy lehet ahogy mondod, mind az 500 ezer ott fetreng
Londonban meg Berlinben a patkányok közt, csak azért nem jön
haza, hogy te meg a cimboráid ki ne röhögjék őket
Buckalakófalván a Hatlépcsős-italozóban.

  5  

• Válasz •

Ferenc  •  10 órája> andras nagy

500 ezer? Ez eros volt. Egyebkent kettos allampolgarkent
sejtem az Angol allapotokat. Sok londoni es nem londoni
magyarral beszeltem a magyar talalkozok alkalmaval, nem
hiszem, hogy az adataimat meg tudnad hazudtolni, de
kerlek tedd meg. A cimboraid velemenyet is kerd ki a
hetlepcsosben.

  

• Válasz •

Laci  •  10 órája> Ferenc

Igen kedves Ferike! Az én ismerősöm is fetreng a földön a havi
másfél milliós fizetésével! Míg itthon mérnökként havi 160 ezret
akartak neki adni, szombati munkavégzéssel is! Annyira
elképesztően gyerekesek vagytok, ti, akik fostok lépni a saját
érdeketekben! Ti, akik fostok változtatni bármin is! Ti, akik
kitaláljátok, hogy ők több százezren mind nyomorognak, csak
azért, hogy ne kelljen belátnotok, milyen egy szar elcseszett
életetek van! Mert ekkor be kéne látni, hogy az ország 25 éves
politikai vezetése egy kalap szart nem ért! A mostani pedig mind
közül a legrosszabb!

  4  

• Válasz •

Ferenc  •  9 órája> Laci

ajanlom figyelmedbe mondjuk az albbi linket : A pw azt
jelent, hogy heti ar, a pcm pedig azt, hogy havi.berleti dij.
(igen, pl 3683 font egy egy haloszobas lakasert. Nem
kotelezo) Ezt told meg meg a deposittal, ami 1, 1/2 honapi
dij. Aztan lehet szorozni mondjuk 420 Ft-al es kapaszkodni.
ezek a tenyek, vagy marad az osztozas masokkal, amit Mo-
on nem igazan szoktak. .
http://www.rightmove.co.uk/pro...^87490&insId=1&radius=0.0&minPrice=&maxPrice=&minBedrooms=&maxBedrooms=&displayPropertyType=flats&maxDaysSinceAdded=&sortByPriceDescending=&_includeLetAgreed=on&primaryDisplayPropertyType=&secondaryDisplayPropertyType=&oldDisplayPropertyType=&oldPrimaryDisplayPropertyType=&letType=&letFurnishType=&houseFlatShare=false
Na nem ez a hely az ahol a magyarok laknak.
http://www.rightmove.co.uk/pro...

  

Laci  •  9 órája> Ferenc

Hiába írod ezt, értem én, hogy a lakbér magasabb.
De gondold már át, Budapesten egy átlag 140 ezer
forintos nettó bérből mennyire futja? Koszos,
hulladék, magas rezsijű lakásokat adnak ki 120-150-
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• Válasz •

meg több

ért, amit itthon is meg kell osztanod másokkal, ha
egyedül élsz!

DE mutatok neked egy kalkulátort! Nézegesd végig,
az árakat distributoroktól kéri be, nagyjából jól belövi
a béreket és árakat.

http://www.numbeo.com/cost-of-...

Itthoni 140 ezer forintos fizetés egy 
438,823 forintos londoni fizetéssel egyezik meg: 
"140,000.00Ft in Budapest, Hungary
in average has same local purchasing power as 
438,823.75Ft 
in London, United Kingdom (assuming you pay rent

  1  

• Válasz •

Ferenc  •  9 órája> Laci

az orbangyulolkodes reszet ertem. Teljesen igazad
van abban, hogy Mo-on sokan hiszik, hogy a
problemajukon csak a kormany segithet. Ez tenyleg
nem igy van. Sajnalom oket mert barmelyik
kormanyban remenykedni minimum ostobasag. Az
irigyseg is egy nagyon komoly baj. De a gyulolkodes
abban nagyon jok vagyunk. Eleg csak ezen az
oldalon szetnezni. Ebben igazad van, A
tamogatassal nagyon nem ertek egyet: otthon pl
CSOK, de Angliaban milyen jogon? Ott fog elni a
gyereked? Vagy leraktunk barmit is az asztalra,hogy
felvegyunk valamit? Angliaban csak vendegek
vagyunk. Raadasul a hazank kepviseloi. Bocsanat.
Figyelnek es megitelnek minket es rajtunk keresztul
minden Magyart. Akik a segelyre utaznak azoknak
semmi keresnivalojuk odakint. Nyilvan nem egy
sima csaladipotlekrol beszelunk. Sok Magyar amit
odakint csinal az nagyon gaz.
Ja, es a gyulolkodest is folytatja.

  1  

• Válasz •

Laci  •  9 órája> Laci

Itt a másik link, ha ide nem jutottál el, ez részletes
összehasonlítást tesz az árakban, és kiszámolja az
átlagos különbséget a fogyasztási mennyiségek
súlyozása után: http://www.numbeo.com/cost-of-
...¤cy=HUF

"You would need around 1,064.94£ (438,823.75Ft)
in London to maintain the same standard of life that
you can have with 140,000.00Ft in Budapest
(assuming you rent in both cities). This calculation
uses our Consumer 
Prices Including Rent Index to compare cost of
living. This assumes net 
earnings (after income tax)."

Kint 2000 fontból már kétszer olyan jól fogsz élni,
mint Magyarországon a 140 ezres fizuból, ez azt
jelenti, míg itthon soha nem mész étterembe, ott el
tudsz menni, míg itthon torrentről töltesz filmet, ott
tudsz mozizni, kikapcsolódni, ott be tudsz ülni egy
kávézóba stb...

  1  

Nedudgi  •  2 órája> Laci

Butaságot írsz. 2000 fontból nem kétszer olyan jól
élsz mint itthon 140 ezres fizuból, hanem kicsivel
jobban élsz, plusz félreraksz 1000 fontot. Vagy úgy
is fogalmazhatunk, hogy végtelenszer jobban élsz.
Mert vélhetően 140 ezer forintból nincs túl sok
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• Válasz •

Mert vélhetően 140 ezer forintból nincs túl sok
megtakarításod.

  1  

• Válasz •

Ferenc  •  9 órája> Laci

ez komoly? Pont azt mondjak,amit itt itok. Hiaba a
nagy fizetes, ha mindent elvisz a dragaszag. Es itt
egy csomo dolgot nem irtak meg le, amire csincs itt
sem hely. Lassan konyvet lehetne irni, hogy mi a
kulfoldi munkavallalok valosaga. Csak egy pl: Orvosi
Biztositas es kamarai dij havi 500.000 Ft es ezert
csak azt kapod,hogy dolgozhatsz.

  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  9 órája> Laci

"ott sem tejföl a kerítés"
= kolbász

  

• Válasz •

Laci  •  9 órája> MAGYARbunko

Ezt igazán érdemes volt leírnod :) direkt írtam tejfölt
:)

  

• Válasz •

György Nagy  •  9 órája> Ferenc

Ferike, neked fingod nincs a helyzetről. Szerintem még a
szülővárosod határánál messzebb nem jutottál. Ha kíváncsi vagy
arra, mi futja egy külföldön élőnek és mi egy otthoninak, talán
előtte kérdezz meg egy-két külföldön dolgozót! Vadbarom,
szerinted miért nem mennek haza az emberek és miért növekszik
az elvándorlás? Ja, mert olyan jó otthon. Istenbarma!

  2  

• Válasz •

Ferenc  •  8 órája> György Nagy

Ket helyen elek: Devon - Budapest Ha kivancsi vagyok
kerdezek es kapok is valaszokat, de nem olyanoktol, mint
te, aki ismeretlenul ketszer barmoz le egy hozzaszolasban..

  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  9 órája> György Nagy

"miért nem mennek haza az emberek"
mert ujjal mutogatnának rá a falubeliek,néz má azt a hülyét
5év Londonban a patkányok között hazagyütt egy
tragaccsal közben a Tibi mög 3szintes házat épitött itthon a
faluban talicska mög a teknö gyártásbú.Csak ezé tökösöm

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> MAGYARbunko

Hahaha! Ezen csak röhögni tudok. Tudod én
tapasztalatbú mondom néköd, hogy marhaságokat
böszélsz fityfere barátom. Na figyu, csak egypélda.
Az én kedves barátom pontosan 5 éve dolgozik kint.
Kb. 3500 dollárt keres. A párja kb. 2500-at. A
lakásbérlésük 1500 dollár, benne van minden, gáz,
víz /mondjuk az speciel itt szinte ingyen van/ villany.
Most kapaszkodj: 1 hónapja vett egy 6 éves 335-ös
BMW-t 11.500 dollárért, de mellette van egy porshe-
ja meg egy dodge ram 1500-je. Képeket ha kell
küldök nagyon szívesen, mindegyikkel mentem már.
Ez mellett a másik barátjával közösen van egy
hajója, amivel kijárunk pecázgatni az óceánra. A
barátja a főnöke aki szintén magyar, 8 általánosa
van. Ezzel vitte annyira, hogy neki nem sorolom fel
mije van, mert a Mazerati elég is lesz. Ja, és
asztalosok de úgy, hogy itt tanulták el a szakmát.
Miről gagyogsz?

  1  

Ferenc  •  8 órája> György Nagy

Amerikaban nem vallalhatsz munkat csak ugy.
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• Válasz •

Amerikaban nem vallalhatsz munkat csak ugy.
Egyebkent gratulalok a baratodnak, nem jellemzo ez
a kereset. A Magyarok nagy tobbsege, ha kimegy
ennek a toredekeert kenytelen valami kulimunkat
vegezni feketen. Ez nem osszehasonlitasi alap.
Egyebkent meg ha jol ertem, akor most Amerikat
hasonlitod Magyarorszaghoz? Igen ott jobb az elet.
Felismerted. 
Meg a tortenelmuk is mas

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> Ferenc

Megint tévedsz, mert nem tudod az igazságot és
nem vagy itt. Erről ennyit.

  1  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  8 órája> György Nagy

"Ezen csak röhögni tudok."
csak be ne hugyozz a röhögéstöl kiskomám.Mig a
buggyant haverod ócskavasai 20év múlva szart se
érnek addig a Tibi komám háza továbbra is egy
vagyon amit leszármazottai örökölnek.Tudod hülye
kölök,ez a nem mindegy

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> MAGYARbunko

Tudod a főnökének háza is van, potom 200 ezerért
vette, de már ő sem áll messze a vásárlástól. Ami
ugye örökölhető. A vasak pedig közben
cserélődnek, de ugye nem skoda super b-re, mint
mondjuk tibikének. Hagyjuk már ezt a marhaságot
barátom, igen gyenge lábakon állsz. Ezeket én
bizonyítani tudom képekkel míg tibike a
talicskagyáros csak a képzelet szüleménye.

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> György Nagy

Én tőlem annyi tibi házat prezentálsz, amennyit csak
akarsz. Csak egy valamit felejtesz el kedves
barátom, te nem az átlag otthoni magyarról
beszélsz! Az átlag magyarnak otthon nem telik 3
szintes tibi házra, beéri egy 25 évig fizetendő
panellal is. Itt én viszont átlagról beszélek.
Olyanokról, akik még angolul sem tudtak, úgy jöttek
ide.

  

• Válasz •

István Horváth  •  8 órája> György Nagy

Én tudok angolul. Asztalos is vagyok. Képes vagyok
10 órát is dolgozni egy nap.

  1  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> István Horváth

Itt a helyed, ha tényleg az vagy. email cím kell és
elszántság.

  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  8 órája> György Nagy

az más,de nem így kezdted

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> MAGYARbunko

Ja az más, aham, értem. Miért, hogy is értetted
"máshogy" ?

  

MAGYARbunko  •  8 órája> György Nagy

hogy a haverjaid szuperzsenik,és csak ennyire
vitték?
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• Válasz •

vitték?

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> MAGYARbunko

Kapaszkodj meg, nem szuperzsenik. Azt is tudom,
mijük volt otthon, ill. mijük mijük, semmijük. Itt meg
asztalosok, 8 órát dolgoznak New Yorkban. Ennyi.
És átlag.

  1  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  8 órája> György Nagy

"Na figyu, csak egypélda. Az én kedves barátom
pontosan 5 éve dolgozik kint. Kb. 3500 dollárt keres.
A párja kb. 2500-at. A lakásbérlésük 1500 dollár,
benne van minden, gáz, víz /mondjuk az speciel itt
szinte ingyen van/ villany. Most kapaszkodj: 1
hónapja vett egy 6 éves 335-ös BMW-t 11.500
dollárért, de mellette van egy porshe-ja meg egy
dodge ram 1500-je. Képeket ha kell küldök nagyon "

szép átlag,holnap indulok is felétek,csak még adok
a kutyának enni,inni

  

• Válasz •

György Nagy  •  8 órája> MAGYARbunko

New Jersey, Somerset. Hihetetlen, hogy itt egy
átlagnak erre fussa, igaz? Ha nem hiszed, nagyon
szívesen küldök privátba fotókat az óceáni
pecázgatásokról, a házról, a Mazeratiról, egy AUDI
A4 quattro-ról, ami munkás kocsi.

  

• Válasz •

Ferenc  •  8 órája> György Nagy

konyorgom, akkor miert nem mesz ki? Miert nem
erted, hogy ez nem az atlag magyar lehetossege?
Az nem EU. Ott nem vallalhat valaki munkat csak
feketen, vagy ha a cege kuldi. Esetleg, ha oda
hazasodik. Ilyen fotokat meg mar lattunk eleget.

  

• Válasz •

György Nagy  •  7 órája> Ferenc

Szóval törölték a hsz-m, de akkor kicsit másképpen.
Ki mondta, hogy nem vagyok itt? Az illegális
tündérmeséket meg felejtsétek már el. Ha nem
tudjátok mi van, ne okoskodjatok.

  

• Válasz •

Ferenc  •  7 órája> György Nagy

Az enyemet is. A gyorshajtos tortenetedre gondolsz
ugye. Akkor megegyszer: Te latom hoborogni jarsz
ide. Gondolom a baratod vallalkozoes nem
alkalmazott. Ahhoz hogy valaki kimenjen, vagy egy
ismerosre, vagy sok 
penzre van szuksege. Ez nem egy atlag magyar
elott allo lehetosseg. Az 
USA ne EU. Mi Eu polgarok vagyunk itt foleg az EU-
s munkakrol van szo, 
ill. arrol, hogy meg az sem egyszeru. A
vallakozoknak egyebkent nem kell
Amerikaig menniuk. Europaban is vannak
sikersztorik, de ezt most 
hagyjuk. Valahol nalad nagyon felrecsuszott valami.
Nekunk attol nem 
valtozott semmi, hogy valaki kiment Amerikaba,
ilyen eddig is volt, de 
attol igen,hogy barki szabadon munkat vallahat
Europaban. Legalisan.

  

György Nagy  •  7 órája> Ferenc
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• Válasz •

György Nagy  •  7 órája> Ferenc

Te azt hiszed, hogy én valami sikersztoriról
zagyválok. Na jó, a főnöke már vállalkozó, de ő is
alkalmazottként kezdte. De a barátom alkalmazott
nála, semmilyen tőkéje nem volt mikor kiment. A
segítség a lakhatás volt, a többiért megdolgozott. 
A "sikersztorihoz" annyit, hogy a főnöke öccse pedig
Londonban van, de ő is bőven jobban él mint az
otthoni átlag. Azt kéne már felfognotok, hogy az
ÁTLAG magyarnál egy külföldön dolgozó ÁTLAG
magyar még akkor is jobban keres, ha az egyik
kezét feldugja magának a másikat meg már
eltávolították. Az esetek 80-90 %-ban így van, a
többi max. hazamegy. Hogy nem beszélek
hülyeséget? KSH. Ott van, mennyien mennek és
mennyien jönnek vissza. 
De megkérdezhetem miért nincs ékezeted? Nekem
itt is "fussa" rá, hogy szépen, magyarul írjak.
Kár, hogy befejeztétek, olyan gyerek még az idő!
:)))) Este 9.

  

• Válasz •

MAGYARbunko  •  8 órája> György Nagy

el tudod te képzelni te kis gyütt-mönt hogy hány Tibi
ház képet tudok én prezentálni

  

• Válasz •

kakukk  •  3 órája> Ferenc

Ferikém, jól tartottad magad, gratula, de most már mehetsz a
pénztárhoz...!
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Pénzügy / Számvitel / Adótanácsadás
SSC (Shared Service Center)
Szakmunka / Fizikai munka
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Vendéglátóipar / Idegenforgalom
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