
Nem kapnak kellő megbecsülést a belügyi 
dolgozók, ezért sokan nyugodtabb, jobban 
fizető állás után néznének. Kevés a fizetés, 
rosszak a munkakörülmények, nagy a pszi-
chikai és lelki leterhelés, ráadásul évek óta 

már azzal sem kecsegtetnek ezek a veszé-
lyes munkakörök, hogy korkedvezménnyel, 
vagyis az öregségi korhatárnál évekkel 
korábban nyugdíjba lehet menni. Kiemel-
ten ezeket kifogásolta több ezer belügyi 

és rendvédelmi dolgozó – 
egyebek között rendőrök, 
tűzoltók, a civil állomány 
tagjai és a büntetés-végre-
hajtásban szolgálók – egy 
olyan felmérésben, amely-
nek a hívatásukkal való elé-
gedettség megismerése volt 
a célja.  A válaszadók döntő 
többsége (91 százalékuk) a 
hivatásos állomány tagja, és 
több mint egy évtizede – har-
maduk már 20 évnél régebb 
óta – teljesít szolgálatot.
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Sok elkeseredett rendőr és tűzoltó 
leszerelne, ha tehetné 

Elégedetlenek a rendőrök, a tűzoltók, de még a fegyőrök is a munkakörül-
ményeikkel és a fizetésükkel, ezért sokan felmondanának, s egészen más 
munkát keresnének – derül ki abból a lehangoló eredménnyel zárult fel-
mérésből, amelyet a belügyi szakszervezetek készíttettek. A válaszokból 
az is kiderül, hogy a megkérdezettek többsége 2-es alá osztályzatot adna 
a kormány és a minisztériumok döntéshozóinak.

Orbán Viktor miniszterelnök április 9-én 
ismertette a négylépcsős oltási tervét.  
E szerint május elején lett volna meg az 
5 millió beoltott, akiknek nagy része csak 
az első adagot kapta meg. Május közepé-
re 6, végül június elejére 7 millió emberrel 
számolt. Ehhez képest május 22-én értük 
el az 5 milliót, pillanatnyilag (május 30-
án) 5 137 031 fő kapta meg az első oltását. 
Azaz nem hogy a 7 millió nem lesz meg 
június elejéig, de a 6 millió ember – Or-
bán által május közepére ígért – beoltása 
is egyre távolabbinak tűnik.

A fiatalok a leginkább elutasítók 
 
A KSH felmérése szerint a legfiatalabbak 
(15 éves korig végzik a kutatást) a leg-

inkább elutasítók az oltással szemben. 
A 394 400 fő magyarországi 12–15 éves 
számára az őszi iskolakezdésig elérhető 
lesz a Pfizer–BioNTech oltóanyaga, mely 
egyedüliként már most is alkalmazható a 
16–17 éveseknél.

Sokan nem mennek el másodszor

Rengetegen gondolják, hogy az első 
adag után akár meg is állhatnak, hiszen 
védettek, de ez nincs így. Vannak, akik 
csak a védettségi igazolvánnyal járó 
könnyítések miatt oltatták be magukat 
egyszer. A kormány azt tervezi, hogy aki 
nem adatja be a második oltást, annak 
érvényességét vesztheti a védettségi 
igazolványa.

Még csak 3,6 millió ember kapta 
meg a második védőoltást is
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Csak azok tekinthetők teljesen védettnek, akik már a második oltást is 
megkapták. Magyarországon május végén 3 582 547 ilyen ember volt, ez 
még a fele sincs a felnőtt lakosságnak, a teljes népességnek 36,7 száza-
léka, miközben a nyájimmunitás eléréséhez nagyjából 75-85 százalékos 
átoltottság kellene.

Milyen jogviszonyban dolgozik?

Szeretem 
a hivatásomat, 
munkámat, 
de anyagi és/vagy 
morális problémák 
miatt tervezem 
a leszerelésemet 
a testülettől

Mennyire elégedett ön a rendvédelmi 
szervnél teljesített hivatásával,
munkájával? 

91% 6,8%
RIASZ

Hivatásos
közalkalmazott 2,2%

Egyéb munkavállalói 
státusz (szerződéses 
partner, stb...)

Szeretem 
a hivatásomat, 
munkámat, itt 
tervezek hosszabb 
távon is dolgozni

29,7%

70,3%
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A válaszadók közül legtöbben, 98 
százalékuk az évekkel ezelőtt megszün-
tetett – és az ígéretek ellenére azóta sem 
pótolt – korkedvezményes nyugdíj visz-
szavezetését, valamint a fizetések eme-
lését tartanák a legsürgetőbbnek, de az 
igények között sokan említették a szociális 
juttatások, valamint a kiégést okozó mun-
kakörülmények rendezését is. A fizetések 
miatti elégedetlenséget jól mutatja, hogy a 
rendvédelmi dolgozók mindössze 2,3 szá-
zaléka gondolja úgy, megkapja mindazt, 
ami jár neki a munkájáért, a családjától távol 
töltött időért, valamint a fokozott mentális 
és fizikai igénybevételért. 

A döntéshozók osztályzatának átla-
ga a rendvédelmi dolgozók értékelése 
szerint 1,47, azaz nem éri el a megfelelőt.  
A szakszervezetek Pintér Sándor belügy-
minisztertől várják a helyzet mielőbbi ren-
dezését.

A lehangoló helyzet az utánpótlást is 
befolyásolja, hét év alatt ugyanis ötödé-
re esett vissza a rendészeti középiskolába 
jelentkezők száma. A hivatásos állomány 
berkein belül sokak által bírált 10 hónapos 
járőrképzés ugyan javítja valamelyest a sta-
tisztikát, de a szakszervezetek szerint így is 
akadozik a rendőrök utánpótlása.

Forrás: www.hang.hu 

Eddig is tudtuk, hogy a védettségi iga-
zolvány nem jelent valós védettséget, 
ám az, hogy egy papíralapú vagy elekt-
ronikus focimeccsjegy is betöltheti ezt 
a szerepet, az sokakat meglepett.

Bármely magyar állampolgársággal nem 
rendelkező személy, akinek jegye van a 
Budapesten megrendezendő négy Eb-
meccs valamelyikére, ugyanolyan jogok-
kal rendelkezik, mint azok a magyarok, 
akiknek védettségi igazolványuk van. Ez 

a szabály vonatkozik azokra a külföldi-
ekre is, akik 72 órán belül elvégzett ne-
gatív eredményű PCR-teszttel rendel-
keznek. A szurkolói zónában lehet ételt, 
italt fogyasztani, zenés rendezvényeket, 
koncerteket szervezni, és ezek létszám-
korlátozás nélkül megtarthatók. A futball 
Európa-bajnokságot június 11. és július 11. 
között rendezik meg Európa több város-
ában. A rendező országok közül egyedül 
Magyarország vállalta, hogy nálunk telt 
házzal mehetnek majd az Eb mérkőzései.

Védettséget ad a focimeccsjegy?
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A miniszterelnök kormányfői fizetése az elmúlt 
években változatlanul bruttó 1 millió 507 ezer forint. 
Parlamenti képviselői illetménye azonban változott: 
2019-ben bruttó 990 ezer forint volt, tavaly a járvány 
kirobbanásakor 1 millió 103 ezerre, idén tavasszal pe-
dig 1 millió 211 ezer forintra emelkedett. Összessé-
gében idén bruttó 2,718 millió forintot keres havon-

ta, többet, mint a járvány kitörésekor.
Míg Orbánnak nem, sok bérből és 

fizetésből élőnek valóban romlott az 
anyagi helyzete. A banki ügyfelek majd-
nem felének csökkent a jövedelme a 

tavaly tavaszi első hullám idején. Közülük 
minden nyolcadiknak – mintegy 360 ezer 

embernek – 30 százalékot is meghaladó 
veszteséget kellett elkönyvelnie.

Orbánt úgy megviselte a járvány, hogy 
százezrekkel többet keres

A járvány „megviselt bennünket, nem csak a vállalkozásokat, hanem ben-
nünket, munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk. Én is közéjük 
tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány” – fogalmazott pénteki 
Kossuth rádiós interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. 
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Tüntetés a kínai egyetem ellen 
Már a hét elején 15 ezer ember jelez-
te, hogy ott lesz június 5-én a Hősök 
teréről 16 órakor induló tüntetésen.  A 
demonstrációval arra szeretnék felhív-
ni az ország figyelmét, hogy a kormány 
450 milliárd forint kölcsönt készül 
felvenni Kínától, hogy egy egyete-
met építsünk nekik. Ha megépülne, 

a Fudan Egyetemre magyar fiatalok 
csak többmilliós tandíj fejében járhat-
nának. Ráadásul a terv veszélyezteti 
annak a Diákvárosnak a megvalósítá-
sát, amely sokezernyi vidéki diáknak 
adna olcsó albérleti lehetőséget, amíg 
egyetemre járnak. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu   
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Csaknem 500 nemzetbiztonsági célú 
titkos információgyűjtést engedélye-
zett Varga Judit igazságügyi miniszter 
idén bő negyed év alatt.

Április 14-ig 499 esetben kaptak engedélyt 
a magyar titkosszolgálatok, hogy valakit az 
illető tudta nélkül megfigyeljenek, lehallgas-
sanak, a lakását titokban átkutassák, leveleit 
elolvassák. A tavalyi évben ez a szám 1285 
volt, ami átlagosan kevesebb, mint napi há-
rom akciót jelentett. A számok jól mutatják, 

hogy idén jóval aktívabbak voltak a titkosszol-
gálatok, összességében pedig az látszik, hogy 
évről évre nő az ilyen miniszteri engedéllyel 
végzett titkos műveletek száma. 

Ráadásul ebben nincsenek benne a bűn-
üldözési célú titkos információgyűjtések, 
amelyekhez nem miniszteri, hanem bírói vagy 
ügyészi jóváhagyás kell. Ezeknél a törvény té-
telesen felsorolja, mely esetekben lehet ilyet 
indítani. A nemzetbiztonsági célú titkos meg-
figyeléseknél viszont elég, ha Magyarország 
nemzetbiztonsági érdekeire hivatkoznak. 

Egyre több embert figyel meg a kormány  
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