
Az egészségügyi dolgozók a veszély-
helyzet ideje alatt nem élhettek a rendes 
felmondás lehetőségével. Így az elmúlt 
nyolc hónapban csak egyszer, az egész-
ségügyi szolgálati jogviszony márciusi 
bevezetésekor volt lehetőségük kiválni a 

szolgálatból. Akkor több ezer egészség-
ügyi dolgozó ki is lépett.

A szakdolgozók több mint fele távoz-
ni készül az egészségügyből – derül ki 
a Független Egészségügyi Szakszerve-
zet friss, 1200 fős felméréséből. A vá-
laszadók csaknem fele (48 százaléka) 
tervezte azt, hogy felmond, amint lehet, 
további 8 százalékuk pedig nyugdíjba 
vonulni készült. 

Soós Adrianna, a szakszervezet el-
nöke szerint a legtöbben az alacsony 
bérek, illetve az új szolgálati jogviszony 
bevezetés miatt készülnek otthagyni az 
egészségügyet. Az utóbbi miatt nagyobb 
a bizonytalanság ezen a pályán, mivel 
az egészségügyi dolgozók elvesztették 
a közalkalmazotti státuszukat, így pedig 
sokkal könnyebben mondhat fel a mun-
káltató nekik. A szakdolgozók országos 
demonstrációra is készülnek.

Forrás: www.telex.hu 
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Menekülnének a szakdolgozók 
az egészségügyből 

Június 15-étől mondhatnak fel az egészségügyben dolgozók, mert eddig 
a járvány miatt ez tilos volt számukra. A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara (MESZK) felmérése szerint nagy az elkeseredés a körükben. 

Több hónapot késhet az orosz vakcina 
európai uniós jóváhagyása, mivel az 
orosz gyártó nem adta be a június 10-i 
határidőig a hiányzó adatokat az uniós 
hatósághoz. 

Tényleg másfél-két hónapnyi az elő-
nyünk Európával szemben? Orbán Vik-
tor ezt állította június 18-án. Ez azonban 
nem igaz. A lapzártánkkor (június 21.) el-
érhető adatok mást mutatnak. A magya-
rok egyszeri átoltottsága a 18 éven felüli 
korosztályban 66,2 százalék. Az európai 
uniós átlag 54,2 százalék, de Izland már 
le is előzött bennünket (66,5%). Finnor-
szágban az arány 65,4%, Írországban 
61,3%, Hollandiában 61,2%, Németország 
pedig, amely erősen le volt maradva, 
néhány nap alatt elérte az 57,9%-os át-
oltottságot. A szomszédos Ausztria 60 
százaléknál tart. 

Újabb hullám indult Nagy-Britanniá-
ban. Egy hét alatt 79 százalékkal nőtt az 
indiaiként ismert delta variánssal fertő-
zöttek száma, az újonnan kórházba ke-
rültek aránya pedig csaknem megdup-
lázódott. Hamarosan oltóponttá ala kítják 
a londoni olimpiai stadiont, valamint a 
Tottenham, a Chelsea és a Charlton 
Athletic pályáit is. 

Tarol a delta variáns Portugáliában is. 
A portugál miniszterelnök szerint a má-
jus végi Manchester–Chelsea meccsre 
érkező angol szurkolók hurcolták be a 
delta variánst az országába, ami most 
már gyorsan terjed, napi 1000 új fertő-
zöttel. Hétvégén vesztegzárat hirdettek 
Lisszabonban és környékén. Van némi 
aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a 
hazánkban járt portugál szurkolók nem 
hozták-e magukkal a delta variánst.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Heti koronavírusjárvány-tájékoztató

Bár a járvány gyakorlatilag megszűntnek látszik Magyarországon, még 
rengeteg olyan kérdés van, amely foglalkoztatja az embereket ezzel kap-
csolatban. Ezekből gyűjtöttük össze a legfontosabbakat.
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Egyre jobban elfogadják a magyarok 
a melegeket

Miközben a Fidesz áterőltetett egy a melegeket és 
egyéb szexuális kisebbségeket megbélyegző tör-
vényt, addig egy nemzetközi kutatásból az derült 
ki, hogy a magyar lakosság jelentős része egyre 
megértőbb és elfogadóbb ebben az ügyben. 

Az Ipsos kutatócég szerint a magyarok 62 száza-
léka gondolja úgy, hogy az azonos nemű párok 
ugyanolyan jól fel tudnak nevelni egy gyereket, 
mint más szülők. Ez a szám korábban 20 százalék-
kal alacsonyabb volt. 

A múlt héten újból, ezúttal egyaránt 5-5 
forinttal drágulnak az üzemanyagok. En-
nek megfelelően a 95-ös benzin átlag-
tarifája a hazai kutakon 432, a gázolajé 
pedig 436 forintra nő. Legutóbb már-

ciusban álltak hasonló szinten az árak, 
akkor is belátható közelségbe került az 
üzemanyagárcsúcs. A benzin esetében 
125, a gázolajnál pedig 120,35 forintos a 
nettó literenkénti jövedéki adó.

Közeleg az üzemanyagárcsúcs

A márciusi, első nekilendülés után hamarosan megdőlhet a közel évtizedes 
hazai benzin- és gázolajárrekord.

Valóságos második államot épít a kor-
mány, amikor különféle tevékenységeket 
alapítványokba szervez ki. Egyetemek, 
kulturális intézmények, állami cégvagyon 
került vagyonkezelő alapítványokhoz, 
csak tavaly 217 milliárd forintnyi közpénzt, 
rengeteg ingatlant és cégrészvényt kap-
tak a Fidesz hátországá-
hoz tartozó szervezetek, 
amelyek kuratóriumai-
ban kormánypárti politi-
kusok és háttéremberek, 
kormányközeli művé-
szek, üzletemberek, tu-
dósok kaptak pozíciókat. 

A Publicus kutatásá-
ból az derült ki, hogy az 
ellenzéki szavazók 85 
százaléka hallott erről, 
ezzel szemben csak 40 
százaléknyi kormány-
szimpatizáns – ami per-
sze nem véletlen, hiszen 

a Fideszhez tartozó sajtó nem írt erről.  
Ennél is meglepőbb: a teljes népesség 
háromnegyede, köztük a Fidesz–KDNP-
sek 54 százaléka is helytelennek tartja, 
hogy a közpénz magánfenntartású ala-
pítványokhoz vándoroljon.

Forrás: nepszava.hu

Államiból magánvagyont csinál 
a fideszes elit

A Fidesz azért szervezi ki a közvagyont, hogy egy esetleges választási 
vereség esetén komoly, az új hatalom számára ellenőrizhetetlen pénz 
felett rendelkezhessen – így gondolja a többség a Publicus Intézet friss 
kutatása szerint.
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A kormány társadalombiztosítási törvény-
módosítása tavaly lépett hatályba. A mó-
dosítás arról szólt, hogy érvénytelenítik 
a tajszámát annak, aki legalább féléves 
elmaradásban van a befizetésével: így 

ezek az emberek nem jogosultak egész-
ségügyi ellátásra. Sokan önhibájukon és 
tudtukon kívül kerülnek ebbe a csoport-
ba, mert például nem fizetnek utánuk a 
vállalkozók. 

Rengeteg az érvénytelenített 
tajkártya

Csak március 11. és május 31. között 76 727 embernek törölték a tajszámát 
egy korábbi törvénymódosítás következményeként. 
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Ön helyesnek tartja, hogy a kormány 
magánalapítványokba helyezte át a vagyont?

Forrás: Publicus/NÉPSZAVA-grafika

7% Igen

2% Inkább igen

3% Inkább nem72% 
Nem

16% Nem válaszol /  
         nem tudja

Összes megkérdezett, százalék
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Ez nagyjából 1-1,4 milliárd forintjába ke-
rült a magyar adófizetőknek. Sajtóérte-
sülések szerint két épületet vett a Szij-
jártó-féle külügy alapítványa Kassán. 

A Csáky–Dessewffy-palota, illetve a helyben 
jól ismert Carpano kávézó otthona egyaránt 
Kassa óvárosában található. Az új tulajdono-
sokat Miroslav Špak városi helyettes is beje-
gyezte, aki szerint jó üzletet kötöttek: „köny-

nyebb eladni, ha egy állam a vevő, amelynek 
szinte korlátlan lehetőségei vannak, és még a 
piaci érték fölötti vételárat is kifizeti” – fogal-
mazott.

Korábban Eszéken vett a pénzünkből egy 
palotát a Külügyminisztérium Közép-európai 
Épített Örökség Megőrző Alapítványa, amely – 
becslések szerint, mert hivatalos adatot nem 
tettek közzé – 20 milliárdos alaptőkével indult.

Forrás: www.nepszava.hu, www.azonnali.hu 

Kassán vett a Külügyminisztérium 
értékes ingatlanokat


