Bajban a rendőrség?

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!

Létszámhiány, túlterheltség, felülről diktált eredményességi statisztikák,
a megbecsülés hiánya, kisiklott életek. Egyrészről. Sikermutatók, erőt sugárzó nyilatkozatok, egyre javuló eredményesség. Másrészről. A Debreciner
online újság megszólította az érintetteket.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

www.nyomtassteis.hu
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Mindenki jól járt, mindenki megúszta, csak minket, adófizetőket károsítottak meg azzal, hogy az Unióból érkező milliárdokból annyival kevesebb orvosi műszer lett, amennyit elloptak belőle. A visszaélésekben
részt vevő cégeket némi pénzbüntetésre ítélték, míg a közreműködő
személyeknek a hajuk szála sem görbült.

Forrás: debreciner.hu

A rendőrök többsége büszke hivatására, de a kellemetlen emlékei vannak: hiába dolgozjárőrök már nem tudnak megélni abból a fize- tam jól és volt megelégedve velem a főnötésből, amivel munkájukat honorálja az állam. köm, jutalmat nem kaptam. Bár az is igaz,
Vagy csak úgy, ha mellette vállalnak másod- hogy a jutalmazási rendszer alapvetően nem
állást is. Zsolt szerint a járőrök fizetését meg motiváló. Kapsz egy csillagot, ami nem sok
kellene duplázni, András pedig arra mutat rá, vizet zavar, vagy kapsz egy karórát, aminek
hogy milyen nagy a differencia a járőrök és nincs nagy értéke.
Andreát nagyon frusztrálja az, hogy az éhvezetőik fizetése között. (A cikkben nyilatkozó
rendőrök védelme érdekében fiktív kebér mellett mindent az állomány tagjaival
fizettetnek meg, olykor sokkal magaresztneveket használtunk.)
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hogy az a munka kevesebb stresszel
pedig nagyon komoly gondokat okoz.
jár. Mivel ilyen alacsony a fizetés, nem
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főlehet belőle normálisan megélni, ezért van, kapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre
aki külföldre megy, vagy kamionozik. Tudo- arról tájékoztatott, hogy „szervezetünk folyamásom szerint szinte mindenkinek van má- matosan törekszik a hivatásos állomány megsodállása, aki nem hivatali időben dolgozik. tartására, motiválására. Ennek érdekében
Sajnos még ezzel együtt sem elég a pénz, kiemelt figyelmet fordítunk az állomány táfőleg ha vannak gyerekek, hitel, kocsi.
mogatására, a rekreációs lehetőségek maxi
A fizetéssel kapcsolatban Viktóriának is mális kihasználására.”
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Még 2015-ben óriási összeget, több tízmilliárd forintot adott az EU arra, hogy a
magyar egészségügyben jobb gépekkel
(CT, MRI, röntgen) dolgozzanak. Néhány
nagy cég előre megegyezett, hogy egymással nem versenyeznek, felosztják a
piacot, és túlárazva adják el a gépeket a
kórházaknak.

Először néhány titokzatos kormány
közeli ember jelent meg, akik megkeresték az orvosi műszereket gyártó cégeket,
hogy úgy osszák el a majdani megrendeléseket, hogy minden érintett piaci szereplőnek jó legyen, és a lehető legtöbb
pénzt tudják lehívni. Azt feltételezik, hogy
egyikük Maróth Gáspár volt, ő a miniszterelnökkel igen
jó kapcsolatban
levő Maróth Miklósnak, a frissen
létrehozott akadémiai
kutatóintézeti hálózat
vezetőjének a fia.
(Maróth Gáspárt
azóta kormánybiztosnak nevezte ki Orbán Viktor.)
1

A másik a Chemium Kft. részéről eljáró
Harmat Sándor lehetett.
Az ötlet annyi volt, hogy összehangoltan induljanak el a kiírandó uniós közbeszerzéseken, senki ne versenyezzen
senkivel, előre legyen titokban leosztva,
hogy melyik kórház milyen gépet kap és
mennyiért. (A verseny célja egy normális országban ennek az ellentéte, vagyis
hogy lenyomja az árakat.) Ilyenkor a megegyezések után úgy írják ki a konkrét pályázatokat, hogy azoknak csak egyetlen
cég feleljen meg, amelyiket nyertesnek
kiszemeltek.
2015 végéig nagyjából 40 milliárd forint került ebbe az orvosiműszer-programba. Piaci információk szerint 20 százalékot kellett visszaosztani ahhoz, hogy
valaki bekerülhessen a nyertes műszergyártók közé, így ennyire felül kellett

árazni a gépeket ahhoz, hogy a cégnek
is legyen haszna rajta. Feltehetően 6-8
milliárd vándorolt az ügylet megszervezőihez. A kórházaknak lényegében mindegy volt, hiszen uniós pénzből fizettek a
bűnszervezetnek.
Később az egyik cég azt vallotta, hogy
a közvetítők világossá tették: „Be kell állni
a sorba, mert ha ezt nem tesszük, a haza
érdekei ellen vagyunk. Ahhoz, hogy egyáltalán indulhassunk a tendereken, megmondják, hogy melyeken induljunk, hova
szállítsunk.”
Végül az ügy horderejéhez képest
nevetségesnek tűnő büntetési tételeket
szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal néhány érintett cégre, míg a közreműködő
személyekre semmit, mert „nem sikerült”
őket azonosítani.

Mészáros cége intézi a közmédia
reklámjait is
Az év utolsó napján írták alá az MTVA
vezetői azt a szerződést, amely szerint egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég értékesítheti a
köztévé hirdetési felületeit a következő három évben.
A közbeszerzés izgalommentesen zajlott:
ugyanis csak az Atmedia leányvállalalát,
a Media Services Companyt hívták meg
a tenderre.
Az Atmedia jelenleg 44 tévécsatorna
reklámidejét értékesíti, köztük a Tv2 csoporthoz tartozó húsz adóét is. Tulajdonosai közt Mészáros Lőrinc mellett ott van
barátja, a Tv2 tulajdonosa, Vida József is.

Forrás: www.index.hu

Magyarországon több a profi focista,
mint Németországban
vagy Belgiumban

Forrás: www.444.hu

Harminc évre titkos, miért repültek Las
Vegasba, Dubajba a honvédség gépei

Lakosságszámra vetítve nálunk akad az egyik legtöbb profi játékos az
egész világon, több mint az aktuális világbajnoknál, a világranglista vezetőjénél vagy a legnagyobb játékosexportőrnél - derült ki a nemzetközi futballszövetség, a FIFA legújabb jelentéséből.
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legyen, az adófizetők pénze még csak
nem is kizárólag magyarokra megy el: a
magyarországi profik 29 százaléka külföldi.
Brazíliában, a világ ötödik legnépesebb országában – 209 millióan lakják –
egymillió lakosra 44 főállású focista jut.
Ehhez képes Magyarországon majdnem
háromszor ennyi, 119 professzionális focista jut egymillió lakosra.

Forrás: 444.hu

Ha az abszolút számokat nézzük, nálunk
darabra is több megélhetési focista akad,
mint a gazdag, szupereredményes és
nyolcszor nagyobb népességű Németországban vagy a nálunk csak kevéssel nagyobb, de ranglistavezető Belgiumban.
Miközben a magyar futballt –
ellentében a legtöbb vizsgált országgal
– szinte 100 százalékban az állam finanszírozza, közpénzből. Hogy még durvább

Most úgy tűnik, soha nem fogjuk megtudni, hogy kikkel és miért röpködnek
a magyar hadsereg luxusgépei a legfelkapottabb külföldi üdülőhelyekre.
Megtagadta az információadást a honvédelmi miniszter abban az ügyben, hogy
pontosan hol, mikor és milyen célból jártak
2019-ben a Magyar Honvédség 604 és 605
lajstromjelű Airbusai, valamint 606 és 607
számú Dassault Falcon típusú repülői.
A honvédség négy repülője olyan felkapott üdülőhelyeken, illetve offshore-paradicsomokban fordult meg tavaly, mint Málta,
Abu-Dzabi, Dubaj, Las Vegas, Panama vagy
a Kanári-szigetek. A repülők egyike ráadá-

sul kétszer is megjelent a borairól híres
spanyol Alicantéban – mindkét alkalommal
oda-vissza repült, mintha csak valakit egyhetes nyaralásról szállított volna haza.
A miniszter a hozzá intézett kérdésre először azt hangsúlyozta, hogy minden
személyszállítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt, majd hozzátette,
hogy nyilvánosan semmilyen kérdésre nem
ad választ.
Forrás: www.nepszava.hu
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