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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
Az irdatlan mértékű (akár a tervezett 
paksi bővítés árának egynegyedét elérő) 
büntetésre Jávor Benedek, a Párbeszéd 
volt EP-képviselője hívta fel a figyelmet. 

A pénzelvonásnak nem a ténye, ha-
nem a minden eddigi becslést felülmú-

ló mértéke az újdonság. A 2014–2020 
közötti uniós költségvetési ciklust érin-
tő korrupció miatt évek óta vizsgálódik 
a Bizottság, és már tavaly tudható volt, 
hogy sokba fog kerülni Magyarországnak 
az Orbán Viktor közvetlen környezetéig, 
Tiborcz Istvánig (Orbán veje) és Mészá-
ros Lőrincig (Orbán barátja) érő csalások 
sora. 2018 őszén a szakértők 300 milliárd 
forintra saccolták a Bizottság által kisza-
bandó büntetést, Jávor Benedek idén ta-
vasszal egy magasabb, 4-500 milliárdos 
becslést tett közzé. Az Unió költségvetési 
bizottsága által összeállított dokumen-
tumok szerint a valóság az utóbbihoz 
lesz közelebb, sőt akár azt is jelentősen 
túllépheti. Mint írják: „A 2014–2020-as 
forrásoknál 2018-ban 30 operatív prog-

Minden magyar legalább 50 ezer 
forintot bukik Orbánék korrupcióján

Több mint 500 – különösen kedvezőtlen esetben akár 700 – milliárd fo-
rintot is veszíthet Magyarország az uniós támogatási keretből a rendszer-
szintű kormányzati korrupció miatt. A szabálytalan pénzfelhasználás az 
összes uniós operatív programot érinti. A kormány maga ismerte be a csa-

lásokat, hogy a leállított brüsszeli 
kifizetések újraindulhassanak.

Létszámstop a kórházakban

Komoly izgalmat keltett a kórházigazga-
tók körében az állami fenntartó napokban 
kézbesített levele, amelyben arról értesí-
tette őket, hogy gyakorlatilag létszám-
stop lépett életbe az egészségügyben. 
A levél szerint november hatodika után 
visszavonásig csak megbízási szerződést 
köthetnek, de nem lehet új jogviszonyt 
létesíteni, így nem vehetnek fel orvoso-
kat, nővéreket sem. Ez különösen azért 
rázta meg az intézményvezetőket, mert a 
betegágyak mellett így is alig van ember. 

A szakdolgozói kamara tavalyi felmérése 
szerint 15-20 százalékos nővér- és egyéb 
szakemberhiánnyal küzdenek az ellátók. 
Az állami intézményekben gyógyító 17 
ezer orvosból 4-5 ezren nyugdíj mellett 
dolgoznak.

A Magyar Kórházszövetség a létszám-
stopra magyarázatot kérő levelet írt a kór-
házfenntartónak, az államtitkárságnak, a 
miniszternek és a miniszterelnökségnek 
is. Választ eddig sehonnan sem kaptak.

Forrás: www.nepszava.hu 

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Miközben egyre nagyobb az orvos- és ápolóhiány, nem vehetnek fel új 
embereket az igazgatók a fenntartó utasítása alapján. A vezetők hitetlen-
kednek, az illetékesek hallgatnak.

Már az időpontkéréshez is időpont 
kell sok budapesti szakrendelőben
Már csak jövőre adnak ultrahang-idő-
pontot sok budapesti szakrendelőben. 
Ráadásul több helyen először nem is 
vizsgálati időpontot adnak, hanem egy 
olyan időpontot, amikor lehet időpontot 

kérni a vizsgálatra. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumánál azt ígérik, hogy 
jövőre elkészül egy nyilvántartási rend-
szer, amivel rövidülhetnek a várólisták a 
szakrendelőkben.

Forrás: www.444.hu
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ram esetében voltak intézkedések, ezek 
közül 6 Franciaországban és 8 Magyaror-
szágon. A többi 13 országnál egy vagy rit-
kán két operatív programot érintettek az 
intézkedések.” Vagyis Magyarország egy-
maga felelős (darabszámban) a kiosztott 
büntetések negyedéért.

A magyar közbeszerzésekben rend-
szerszintű szabálytalanságokat találtak, 
és olyan sok beruházás esetében merült 
fel a korrupció, hogy az összes projektre 
kiterjedően általános, 10 százalékos bün-
tetést (a Magyarországnak járó pénzből 
ilyen irányú visszatartást) alkalmaztak.

Ha a magyar kormány tudta volna iga-

zolni, hogy tiszta volt a pályáztatás, kér-
hette volna az egyenkénti vizsgálatot, de 
erre kísérletet sem tett, inkább vállalta a 
10 százalékos büntetési átalányt, ami fel-
ér egy beismeréssel.

Az eddig odaítélt és leszerződött tá-
mogatásnak, körülbelül 5600 milliárd fo-
rintnak a 10 százalékát veszítjük most el a 
büntetés miatt.

Vagyis minden magyar állampolgár-
nak – a csecsemőtől az aggastyánig – fe-
jenként több mint 50 ezer forintjába kerül 
az uniós támogatások körüli csalássoro-
zat. Ennyivel rövidítette meg az országot 
az Orbán-kormány. 

Forrás: www.nepszava.hu 

Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Harc a szén ellen” zöldmozgalmi film 

A magyar felirattal ellátott vetítés nyitott és ingyenes!
2019. november 20. 18:00, 

Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával

A közszférában dolgozók azért 
akarnak országos sztrájkot, mert az 
ágazatban hosszú évek óta mél-
tatlanul alacsonyak a bérek. Ám 
a kormánnyal nemcsak a megfe-
lelő bérekről, hanem a munkabe-
szüntetés feltételeiről – leginkább annak 
mértékéről – sem sikerült megállapodni. 
Bármennyire hihetetlen, a sztrájktörvény 
2010-es módosítása óta ebben is dűlőre 
kell jutniuk az egyébként homlokegye-
nest ellentétes érdekeket képviselő fe-
leknek. A törvény a közszolgáltatásban, 

például a posta esetében 50, a 
közlekedésben pedig 60 száza-
lékos teljesítést ír elő a sztrájk 
idejére. Ami gyakorlatilag már 
nem nevezhető sztrájknak.

Azokban az ágazatokban 
azonban, ahol semmiféle mértéket nem 
határozott meg a törvény az elégséges 
szolgáltatásra, s a munkáltatóval sem si-
kerül ebben megállapodniuk a szakszer-
vezeteknek, munkaügyi bíróság dönthet 
öt munkanapon belül.  Erre viszont a bíró-
ságok nincsenek felkészülve.  

Lehetetlen jogszerűen sztrájkolni

Álhírterjesztő birodalom áll 
a kormány szolgálatában

A kutatók szerint a magyarországi szerve-
zett közösségimédia-manipuláció 2010-ig 
nyúlik vissza, és egyedül a kormány csinálja 
nagyban; se pártoknál, se politikusoknál, se 
civil szervezeteknél, se ilyesmivel foglalko-
zó privát cégeknél nem találták nyomát. 

Hogy hány embert foglalkoztat a magyar 
kormány, arról keveset tudunk. Az azonban 
látszik, hogy a propaganda-hadműveletek 

terén mindent bevetnek a hazai manipu-
látorok: a kormányt támogató üzenetek 
sulykolása, az ellenzék támadása, illetve a 
politikai ellenfelek zaklatása és a karakter-
gyilkosságok is ott vannak a repertoárban. 
Az alkalmazott fegyverekben tartjuk a lé-
pést a világgal, az aktuális trend ugyanis az 
egyre vizuálisabb formába csomagolt pro-
paganda: képek, mémek használata.

Nyakig benne van a magyar kormány is a közösségi médián keresztüli ma-
nipulációban – derült ki az oxfordi egyetem friss kutatásából. A vizsgálat 
szerint a hazai internetet 2014-ig az orosz befolyás jellemezte, amit ké-
sőbb felváltott egy hazai fejlesztésű álhírterjesztő birodalom. 
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Sztrájkot hirdetett november 13-ára, a szociális munka napjára a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszerve-
zete. A sztrájktörvény szerint a munkabeszüntetés feltételeiben a munkál-
tatóval – vagyis a kormánnyal – is meg kell állapodni a munkabeszüntetés 
alatti szolgáltatás mértékéről. 
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Egy hónappal ezelőtt Budai Lóránt, az 
ellenzék jelöltje nyerte a polgármester-
választást a jászsági városban. Nagyon 
kicsi, mindössze 14 szavazatos különb-
séggel győzte le a települést 2010 óta 
irányító Szabó Tamást. A Fidesz elérte 
azt, hogy az eredményt megsemmisítsék 
és új polgármester-választást írjanak ki. 
A megismételt szavazásra sokkal többen 
mentek el, a részvételi arány az októberi 
42,58 százalék helyett 62 százalékos volt, 
ennyien még nem szavaztak soha önkor-

mányzati választáson a városban. Budai, 
az ellenzék jelöltje, most 4418 szavazattal 
kapott többet, mint egy hónapja.

Budait változatos módszerekkel tá-
madták, leginkább rég levetkőzött szél-
sőjobbos múltjával, miközben természe-
tesen nem maradtak el a postaládákba 
dobott, lejárató névtelen levelek sem.

A Fidesznek abban nagy szerencséje 
van, hogy csak a polgármesterválasztást 
ismételtették meg, a város önkormány-
zati képviselőiről nem kell újra voksolni.

Súlyos Fidesz-vereség Jászberényben 

A Fidesznek sikerült az a bravúr, hogy a Jászberényben október 13-án el-
szenvedett szoros vereséget egyetlenegy hónap alatt megsemmisítő ku-
darcba fordítsa. 
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