
Elsőre igencsak nehéz megérteni, ho-
gyan lett napok alatt konfliktusok tömege 
abból, hogy a kormány januártól nagyon 
sok pénzzel meg akarja emelni az orvo-
sok fizetését. A hétköznapi polgár csak 
néz, és nem érti: mégis mi a baja az or-
vosoknak azzal, ha több százezer forinttal 
emelik a fizetésüket, 
és 2023-ra kezdőként 
nettó 440 ezer forintot, 
tapasztalt szakorvos-
ként pedig közel nettó 
1 milliót lehet keresni. 
Cserébe eltörlik a há-
lapénz rendszerét, és 
büntetni fogják, ha az 
orvos pénzt fogad el. 
De a betegeket is, ha 
pénzt akarnak adni.

A törvény a másod-
állásokat engedélyhez 

köti, és jogot ad a kormányzatnak arra, 
hogy két évig oda vezényelje az orvoso-
kat, ahová akarja. 

Orbán Viktor és Pintér Sándor úgy 
akarta megoldani az egészségügy év-
tizedes, bonyolult problémáit, hogy a 
pénzért cserébe feltételeket írt elő az 
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Orvosi béremelés sok konfliktussal 

Pillanatok alatt feszültségek tömegét robbantotta ki az orvosoknak jelen-
tős béremelést hozó törvénycsomag, amelyet három nap alatt hajtottak 
keresztül a parlamenten. Már most látszik, hogy a végiggondolatlan és az 
érintettekkel át nem tárgyalt javaslat jelentős módosítások nélkül nem 
lesz sikeres.

Nem kell a bíróknak az új főbíró
Példátlan a bíróságok történetében, hogy a Fidesz olyan embert akar ki-
nevezni a Kúria elnökének, vagyis a legfőbb bírónak, aki bár jogászként 
dolgozott, de bírósági tárgyalóteremben soha nem volt, és nem ítélkezett.

Az Országos Bírói Tanács tagjai megismer-
ték Varga Zsolt András szakmai önéletrajzát, 
meghallgatták és kérdéseket intéztek hozzá, 
majd 1 igen, 13 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül úgy döntöttek, hogy nem támogatják 
a Kúria elnökévé történő megválasztását.

Közleményükben azt írják, hogy „a jelölt 
korábban a bírósági szervezetrendszerben 
egyáltalán nem végzett ítélkezési tevé-
kenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem 

rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági 
igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. A 
rendszerváltás óta kizárólag olyan személy 
töltötte be a Legfelsőbb Bíróság, illetve Kú-
ria elnökének tisztségét, aki ezt megelőzően 
hosszabb-rövidebb ideig bíróként is dolgo-
zott.”

Ennek ellenére a parlamenti fideszes 
többség mégis főbírává választhatja. 

Forrás: www.hvg.hu 
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Kitalálta a pályázatot a fideszes politikus, 
aztán a felesége és az anyja is nyert rajta

„Év elején személyesen kezdeményeztem 
miniszterelnök úrnál, hogy a magánszállás-
helyek fejlesztését is támogassa a kormány” 
– nyilatkozta Witzmann Mihály fideszes parla-
menti képviselő. 

Javaslata alapján a Magyar Turisztikai 
Ügy nökség már májusban meghirdette a ma-

gán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését cél-
zó pályázati felhívást. 

A képviselő felesége 2,4 millió forint 
(három szoba felújítására pályázott), édes-
anyja pedig 2 millió forint (két szobát újítana 
fel) állami pénzt kapott, hogy fejleszthessék 
balatonlellei szálláshelyeiket. 
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orvosoknak. Az orvosok jelezték, hogy 
partnerek a tárgyalásban és a hálapénz 
elleni harcban, de ha a feltételek nem 
változnak, az orvosok a szabadságukat 
korlátozó lépések miatt tömegesen nem 
fogják vállalni az új jogviszonyt, ez pedig 
veszélyeztetni fogja a betegellátást.

Az ápolók körében is nagy felzúdu-
lást keltett, hogy őket kihagynák az ilyen 

mértékű béremelésből, pedig nélkülük 
nem lehet sikeres az orvosok munkája 
sem.

A kormányzat az utóbbi napokban 
már többféleképpen magyarázza a tör-
vényt, hogy lenyugtassa a kedélyeket, de 
az egészségügyben dolgozók igazi ga-
ranciákat kérnek. 

Forrás: www.telex.hu

Hozzányúlnak a háziorvosi 
rendszerhez is
Jelenleg 562 üres háziorvosi praxis van országszerte, ez azt jelenti, hogy 
közel 720 ezer embernek nincs a lakóhelyéhez közeli ellátás, amelyhez 
egyébként az egészségügyi törvény szerint joga lenne.

Orbán Viktor bejelentette, hogy az orvo-
sok bérrendezése után a kormány ráfor-
dul a háziorvosi rendszer reformjára is – 
utóbbi kiesett a múlt kedden elfogadott 
egészségügyi reform hatásköréből, a 
háziorvosok ugyanis nem állami alkal-
mazottként, hanem vállalkozóként tevé-
kenykednek.

Bejelentésében Orbán Viktor arról be-
szélt, a kormány célja az, hogy a házior-
vosok praxisközösséget hozzanak létre, 

ne legyen üres praxis Magyarországon. 
A praxisközösség lényege, hogy a hagyo-
mányos „egy orvos, egy praxis”-rendszer 
helyett orvosok, nővérek és más szak-
emberek egy csapatként nyújtanának 
komplex egészségügyi szolgáltatásokat 
15-20 ezer embernek.

Több szakértő szerint mindenekelőtt 
meg kell teremteni azokat az anyagi és 
szakmai feltételeket, amelyekkel újra 
vonzóvá lehet tenni a háziorvosi szakmát.

Forrás: www.merce.hu

Ilyen az esélyegyenlőség a közmédiában

Az elmúlt két hétben a szerencsi időközi válasz-
táson induló 5 jelöltből csak egyetlenegy induló 
kampányprogramjairól számolt be a Magyar 
Távirati Iroda. A Fidesz jelöltjének 14 programjá-
ról összesen 43 hírben/képpel írtak. A többi jelölt 
programjairól pedig egyszer sem!

A közmédiát, amelybe többek között bele-
tartozik az M1 Tv, a Kossuth Rádió és a Magyar 

Távirati Iroda is, pontosan azért hozták létre, 
hogy az ellenzékről és a kormánypártról is tár-
gyilagosan számoljon be. Ez törvényben rögzített 
kötelessége is. Különösen fontos ez választások 
idején, amikor a szavazóknak segíteni kell(ene), 
hogy megismerhessék az összes jelöltet.  Ezért 
kap a közmédia a mi, adófizetői pénzünkből 
száz milliárdnál is többet évente. 
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Azért nem emelkedik jobban 
a járványgörbe, mert nem tudunk 
többet tesztelni

Nem azért nem nő a koronavírus-esetszámunk, mert a járvány nem halad 
előre, hanem mert a tesztelési kapacitásunk elérte a felső határát – jelen-
tette ki Oroszi Beatrix orvos-epidemiológus. 

A folyamatosan, de nem robbanássze-
rűen emelkedő járványgörbéről a Sem-
melweis Egyetem munkatársa elmondta, 
hogy „az menne még följebb, de nem 
tud”.

A tesztelés felső határa megszab-
ja, hogy az összes meglévő fertőzésből 
mennyit leszünk majd képesek észlelni, 
a jelenlegi tesztelési kapacitással pedig 
egyszerűen nem lehet minden esetet 
észlelni.

Röst Gergely, a Szegedi Tudomány-
egyetem matematikusa szerint azért is 
nehéz a járvány jövőbeli alakulásának 
előrejelzése, mert az elmúlt hetek meg-
növekedett esetszámaival nem tartott lé-
pést a tesztelések száma. Kiemelte:

„A naponta jelentett adatok nem tud-
nak megfelelő iránymutatást adni arra, 
hogy mi a valós trendje a járványnak.”

Forrás: www.nepszava.hu
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A német vagy a magyar korrupció a nagyobb?

Egyik legutóbbi nyilatkozatában Orbán 
Viktor miniszterelnök azt állította, hogy 
német nyelvterületen, Ausztriában és 
Németországban nagyobb a korrupció, 
mint nálunk. Sajnos, a tények nagyon 
mást mutatnak.

Egyre gyakoribb, hogy a miniszter-
elnökünket már egyáltalán nem izgatja, 
hogy nem mond igazat. A Transparency 
International nemzetközi szervezet janu-
árban tette közzé a korrupciós jelentését, 

abból az derült ki, hogy az EU második 
legkorruptabb országa vagyunk, világ-
viszonylatban pedig a 180 megvizsgált 
országból a 70. helyen állunk. Az elem-
zés ráadásul arra jutott, hogy Magyaror-
szágon a korrupció intézményesült, és a 
rendszer lényege lett.

A németek ezzel szemben a lista ele-
jén vannak, Luxemburggal holtverseny-
ben a 9. helyen állnak. A szintén emlege-
tett osztrákok pedig a 12.-ek. Fo
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