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A Semmelweis Egyetem rektora úgy véli, nagyjából hússzorosa az igazolt fertőzéseknek a valódi szám.
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint egyetlen intézkedéssel lehetetlen
legyőzni ezt a vírust, de ő például kötelezővé tenné a maszk használatát. Minél többen
használják, annál nagyobb az esélye, hogy
visszaszorítjuk a terjedést.
A múlt héten már a kettőt is meghaladta
az a szám, ahány embernek továbbadta a
vírust egy fertőzött. Kijelentette, hogy mivel

Miért foglalták el
a színésznövendékek
az egyetemüket?
Immár több hete hatalmas a feszültség a Budapesten működő Színház- és
Filmművészeti Egyetem körül. A vezetők és sok tanár felmondott, a diákok
elfoglalták az egyetemet, tüntetések követik egymást, sok ezren gyűjtenek tiltakozó aláírásokat, míg most hétvégén tízezer ember kötötte össze
élőlánccal az egyetemet a Parlamenttel.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
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Az ügy hátterében az áll, hogy a Fideszkormány elhatározta, ennek az egyetemnek a vezetését is a saját híveinek a kezébe adja. Évek óta tart a folyamat, hogy
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ellenőrzésével, tömegrendezvények, sportesemények felfüggesztésével, kiterjesztett
lakossági teszteléssel, aktív kormányzati tájékoztatással, határozott fellépéssel a vírustagadók ellen, helyi intézkedésekkel a kiemelt
kockázatú területeken és intézményekben.
Az egészségügyi ellátórendszert pedig fel
kell készíteni a járvány második hullámának
eredményes kezelésére.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

nagyjából hússzorosa az igazolt fertőzéseknek a valódi szám, ezért körülbelül százezer
beteg lehet Magyarországon.
Úgy vélekedett, hogy a koronavírus önmagában a határok bezárásával nem állítható
meg. Szerinte elsődleges feladat, hogy stabilan tartsuk az iskolákat és védjük a szociális,
illetve az egészségügyi intézményeket.

Az Orvosi Kamara aggódik a járvány miatt
Azonnali intézkedésekre szólítja fel a kormányt a koronavírus-járvány elleni védekezésben a Magyar Orvosi Kamara.
Közleményük szerint a járvány második
hulláma „katasztrófával fenyeget”, aminek
mérsékléséhez két fő területen van szükség
intézkedésekre:
Ismét meg kell erősíteni a közösségi megelőzést a maszkviselés propagálásával és
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minden intézményt felszámolnak vagy átalakítanak, amelyről azt feltételezik, hogy
ott nem úgy gondolkodnak, ahogyan azt
ők szeretnék.
A 155 éve létező és azóta állami kézben lévő Színház- és Filmművészeti Egyetem esetében
úgy döntöttek, hogy átadják egy
magánalapítványnak. Ez ugyanis
lehetővé teszi, hogy bárkit azonnal kirúgjanak és gyökeresen átalakítsanak benne mindent. Természetesen, ahogyan szokták,
ezúttal sem egyeztettek érdemben senkivel, az egyetem és a
diákok érveit nem fogadták el és
nem vették figyelembe. Csakhogy ezúttal hatalmas ellenállásba ütköztek. A vezetők és az
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oktatók közül sokan közölték, hogy akkor
inkább nem tanítanak tovább, és jó néhányan már fel is mondtak. A diákok pedig
ennél is tovább mentek, elbarikádozták az
épületet, hogy megakadályozzák az új vezetés belépését az egyetemre.
Akciójukat hatalmas szimpátia övezi,
zenészek, színészek és rengeteg ember
állt melléjük és tiltakoznak velük együtt.
A mostani hétvégén már tízezernyi ember állt ki mellettük, élőláncot alkotva az

egyetem és a Parlament között, és kézről
kézre adva juttattak el egy tiltakozó iratot
az Országházig.
Pillanatnyilag patthelyzet van. A diákok nem fogadják el az új vezetőket, és
ragaszkodnak ahhoz is, hogy állami egyetem maradhassanak. A kormány viszont
egyelőre nem vonta vissza az alapítványi
működésről szóló jogszabályt. Az egyetemisták az ígérik, a végsőkig kitartanak.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Hogyan jön ki az annyira magas
átlagbér?
Az emberek mindig szörnyülködve nézik a számokat, amikor a kormány
közzéteszi, hogy mennyi a magyar átlagbér. Sokan állítják, hogy még az ismeretségi körükben sincs olyan, aki ennyit keresne. Megpróbáljuk elmagyarázni, hogyan keletkeznek ezek a nehezen hihető számok.

Először is az átlag fogalmát kell tisztázni.
Ezt a cikkünkhöz mellékelt ábra kitalált
adataival igyekszünk bemutatni. A lényeg, hogy ha a társadalom felső 10 százaléka nagyon sokat keres, az felhúzza

az összes vizsgált ember átlagát. Egyes számítások szerint a felső tizedbe tartozók
annyit visznek haza, mint a
munkavállalók fele összesen.
Torzítja a számokat az is,
hogy a Központi Statisztikai
Hivatal a munkavállalóknak
csak egy részét vizsgálja.
Csak az 5 főnél többet foglalkoztató cégeket és az állami
alkalmazottakat veszi számításba, így viszont egyáltalán
nem szerepel a statisztikákban másfél milliónál is több
ember.
Így jönnek ki olyan elképesztő számok, mint az idén áprilisban, amikor a
bruttó átlagkereset – a KSH szerint – 400
200 forint volt.

Forrás: www.merce.hu, www.nepszava.hu

Nyugdíjasok a nyomor szélén
Miközben Magyarországon 54 ezren
kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb
öregségi nyugdíjat, és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás
összege, jóval többen vannak az olyan
szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni.
A hazai nyugdíjasok csaknem 60
százaléka alacsonyabb öregségi nyug-

díjat kap a Magyar Államkincstár által
kimutatott havi 142,1 ezer forintos országos nyugdíjátlagnál. A 2,05 millió itthoni nyugdíjas több mint felének, ös�szesen 1,14 millió jogosultnak 60–139,9
ezer forint között van a havi öregségi
járandósága. Ehhez jön még további 73
ezer „törpenyugdíjas”, akinek a pénze a
60 ezret sem éri el.

Forrás: www.hvg.hu

Fizetés nélkül maradhatunk
karantén alatt
A koronavírus terjedése miatt számos munkáltató kapott olyan értesítést
munkavállalójától, hogy a hatóság vele szemben karantént rendelt el. Mi
történik ilyen esetekben a munkavállaló bérezésével? A szakértők szerint
a hatályos szabályozás nagyon ellentmondásos.
Egyszerű a válasz azokban esetekben,
amikor és ahol az otthoni munkavégzéshez a technikai és egyéb feltételek adottak, ugyanis ezen cégeknél a munkavállaló továbbra is tud otthonról dolgozni, és
ennek megfelelően a teljes jövedelmét
megkapja. Mi történik azonban azokban
az esetekben, amikor a hatóság vagy a
munkáltató, netán a munkavállaló által
vállalt „önkéntes” karantén tartama alatt
a munkavállaló nem tud munkát végezni?
Ilyenkor elsődlegesen a (maradék)
szabadság kiadása jön szóba. Ha elfogyott a szabadsága, akkor mentesülhet a
munkavégzési kötelezettség alól. Csakhogy ilyenkor nem jár automatikusan bér.

A munkáltató egyoldalúan dönthet úgy,
hogy a munkavállalónak teljes vagy csökkentett összegű díjazást fizet a karantén
idejére. De nem köteles így dönteni.
Ha a gyermeke kiskorú, és felügyeletéről a munkavállalónak kell gondoskodnia, úgy a munkavállaló ebben az
esetben különös méltánylást érdemlő
személyi, családi okokból mentesül a
munkavégzési kötelezettség alól. Ekkor
tehát otthon lehet maradni a gyermekkel és dolgozni sem kell, viszont erre az
időszakra az általános szabályok szerint
nem jár munkabér. Ilyenkor szerencsés
esetben a munkavállaló gyermekápolási
táppénzt kaphat.
Forrás: www.24.hu

2

3

