
Az EU második legkorruptabb országa 
Magyarország, és csak azért nem az első, 
mert Bulgáriában még többet romlott a 
helyzet, mint itthon – erre az eredményre 
jutott a Transparency International friss 
Korrupcióérzékelési In-
dexe. A többi úgyneve-
zett visegrádi országtól 
(Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia) csúnyán 
leszakadtunk, most már 
Románia és Bulgária a mi 
korrupciós súlycsopor-
tunk, és a helyzet a vál-
ság alatt csak rosszabb 
lett. A korrupció minden 
korábbi csúcsot meg-
döntött Orbán Magyar-
országán, és szervezésé-
ben a legfőbb szerepet 
maga a Fidesz játssza. Ez 

leginkább abban érhető tetten, ahogyan 
az ország él és főleg visszaél az Európai 
Uniótól érkező pénzekkel.

Az elmúlt években a magyar kor-
mány, szemben a fejlett országok túlnyo-
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Már csak Bulgária korruptabb 
Magyarországnál 

Hazánk a második legkorruptabb ország az Európai Unióban. 2007-ben 
még a 12. helyen álltunk, mostanra lecsúsztunk 26.-ra az EU 27 tagállama 
közül. Kutatások szerint minél szegényebb egy ország, annál korruptabb, 
vagyis annál könnyebben megvesztegethetők és lefizethetők a politikai, 
gazdasági élet szereplői.
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Az Egységben Magyarországért párt-
szövetség munkaügyi tervében szere-
pel a kollektív munkaügyi szerződések 
rendszerének visszaállítása és a rab-
szolgatörvény eltörlése is, ami az egy-
oldalúan elrendelhető végtelen túlmun-
kától védené meg az embereket. Ígérik, 
kötelezően visszaállítják az érdekegyez-
tető bizottságokat a munkaadók és 
munkavállalók között, s az eddiginél lé-

nyegesen több jogot adnak a szakszer-
vezeteknek a bérmegállapodásokhoz. 
Terveik szerint emelik majd a nyugdíja-
kat, a közszférában dolgozók, valamint a 
pedagógusok bérét.

A kormányra készülő ellenzék a kis-
vállalkozókat hitellel, adókedvezmé-
nyekkel és külföldi tapasztalatszerzési 
lehetőséggel, valamint a kamarai tagdíj 
eltörlésével támogatná.

Az egyesült ellenzék ajánlata 
a munkavállalóknak

Több mint 900 millió forintos vissza nem té-
rítendő EU-s támogatást kaphatott volna 
Magyarország gyors- és PCR-tesztek vásárlá-
sához tavaly nyáron. Magyarország is jelent-
kezett a programra, de aztán a kormány visz-
szalépett. Talán azért, mert az elszámoláshoz 
bizonyítania kellett volna ősszel, hogy hány 
embert teszteltek a pénzből.

Forrás: www.nepszava.hu 

Nekünk nem kellett 
az Unió ingyen tesztje

Az egyesült ellenzék hatalomra jutása esetén csökkenteni fogja az alap-
élelmiszerek áfáját, másfélszeresére emelik és adómentes lesz a minimál-
bér, s 3 helyett 9 hónapig kaphatnak támogatást a munkanélküliek. 

20k22_nyomtassteis_20211205.indd   120k22_nyomtassteis_20211205.indd   1 2021. 12. 05.   18:46:082021. 12. 05.   18:46:08

55 54 54
51

48
45 46 44 44 43

40

45

50

55

60

65

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Egyre romlik a korrupciós helyzet Magyarországon

Polinom. (magyar trend) Lineáris (EU-átlag)magyar trend EU-átlag

Egyre romlik a korrupciós helyzet Magyarországon

Uniós átlag

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.p

or
tf

ol
io

.h
u

FEJÉR

MEGYE

A 3. OLDALON



23

mó többségével, nem a járvány okozta 
válság miatt elszegényedett rétegek 
megsegítésére költött nagy pénzeket, 
hanem egyre jelentősebbek lettek az át-
láthatatlan és a haveri köröknek juttatott 
pénzek. 

Azokban az országokban, ahol jólét-
ben élnek az emberek, jóval alacsonyabb 
a korrupció. Persze azokban is van, de az 
államok üldözik és igyekeznek visszaszo-
rítani, nem pedig a saját érdekükben ho-
zott törvényekkel segítik elő a korrupciót. 

Forrás: 444.hu

Az Európai Unióban úgy ér-
tékelik, hogy Orbán február 
1-jei moszkvai, baráti láto-
gatása – egy orosz invázió 
küszöbén – aláássa az EU 
egységét, amely Ukrajna  
függetlenségét, önállóságát 
és területi épségét támogat-
ja. A magyar miniszterelnök 
jelenleg Putyin leghűsége-
sebb szövetségese, aki teljes 
odaadással szolgálja ki az 
orosz érdekeket, és bomlaszt-

ja az Uniót. Orbán Viktor Vlagyimír 
Putyin ügyvédje az EU-ban – állítja 
több külföldi újság is.

Most, amikor Putyin már olyan 
követeléseket fogalmaz 

meg, hogy a volt ke-
let-európai országok 
lépjenek ki a NATO-
ból, határozott tiltako-
zást vár el a kormány-

tól a magyar társadalom, amely 
hosszú évtizedekig élt szovjet meg-

szállás alatt.

Az oroszok háborúval fenyegetnek, 
a magyar kormány hallgat
Százezernél több orosz katona áll készenlétben Ukrajna határainál. Putyin azt 
követeli, hogy a NATO vonja ki csapatait Kelet-Európából, mert újra a saját ér-
dekkörébe akarja vonni ezeket az országokat, köztük minket. Ebben a feszült 
helyzetben látogat el, sokadszor, Orbán Putyinhoz. 
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Mégis sztrájkoltak a megfenyegetett tanárok 
A mi nisztérium azt várta volna el a tanároktól, 
hogy a kétórás munkabeszüntetésük alatt is 
tanítsanak. A pedagógusok jelentős béreme-
lést követelnek. 

A január 31-én megtartott országos ta-
nársztrájkot alulról és felülről is próbálták 
megakadályozni. Az illetékes minisztérium az 
úgynevezett elégséges szolgáltatást – hogy 
vigyáznak a beérkező gyerekekre – nem tar-

totta elegendőnek. Bár a bíróság első fokon 
a tanároknak adott igazat, az állam azzal fe-
nyegette a pedagógusokat, hogy ennek kö-
vetkezményei lesznek.

A Fidesznek megfelelni akaró iskolaigaz-
gatók is próbálták ellehetetleníteni a sztráj-
kot, félrevezetni a szülőket. A nehézségek és 
fenyegetések ellenére 20 ezernél is vettek 
részt a munkabeszüntetésben.
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Április 3-án parlamenti választások lesznek 
Magyarországon, ez fogja meghatározni 
az ország és a te sorsod a következő 4 
évben! Mindannyiunknak tenni kell azért, 
hogy ne lehessen csalni a választásokon.

Tiszta szavazást! Tiszta szavazást!

A választási csalásnak és visszaélésnek számtalan 
formája létezik, ezek között vannak bűncselekmények, és van, ami nem 
bűncselekmény ugyan, de a választási jogszabályokat sérti.

Példák a hazánkban jellemző befolyásolási, csalási módszerekre:
• kényszerítés, zsarolás,
• szavazatvásárlás − kiemelt formája a láncszavazás,
• voksturizmus − tömeges bejelentkezések fiktív lakcímekre,
• idősotthonokban az idősek tudatos befolyásolása,
• mozgóurna igénylése más nevében, az adott személy akarata ellenére; 

a mozgóurnát igénylők tudatos befolyásolása.

Az aHang közösség, a Civil Kollégium Alapítvány, a Political Capital, a jogvé-
dőkből álló Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetek összefogtak, hogy 
együtt küzdjenek a választások tisztaságáért − 

HOGY MINDENKI SZAVAZATA SZÁMÍTSON!
Fejér megyében T. Péter azért tett még 2018 áprilisában feljelentést, mert 
tíz különböző kamupárt ajánlóívén találta meg jogtalanul a nevét és adatait, 
amikor a helyi választási irodánál ellenőrizte magát az íveken. A rendőrség az 
ügyében egy év után felfüggesztette a nyomozást…Nem egyedülálló eset volt, 
a megyénk tele van ehhez hasonló történetekkel. 

Fontos, hogy minél többen megismerjék a választási visszaélések különböző 
formáit és azt, hogy az alábbi módokon lehet ezek ellen védekezni: 

• ha tájékoztatjuk az újságírókat és a jogvédőket a visszaélésekről,
• ha a választás előtt felvilágosítjuk a szavazópolgárokat,
• ha minden szavazóhelyiségben lesznek a szabályokat betartató 

szavazatszámlálók.

Ehhez országszerte több ezer emberre van szükségünk. 
Csatlakozz a csapatunkhoz, töltsd ki az alábbi 

kérdőívet az interneten még ma! 

AHANG.HU/ONKENTES
Ha regisztrálsz, munkatársunk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot, 
és beavatunk a részletekbe. Helyettünk, helyetted senki nem fogja ezt 

megcsinálni, tarts velünk!


