
Akik maradtak, azok sincsenek túl jó álla-
potban. A szakdolgozói kamara 2001-es 
felmérése szerint a dolgozók 35 száza-
léka érezte kiégettnek magát, 2021-ben 
már kétszer annyian, 69,9 százalék. A túl-
terheltség mellett (míg korábban három 
műszakban zajlott a munka, ma 12 óra 
nappal, 12 óra éjszaka) a szakdolgozók 
bére sem nevezhető kielégítőnek, az 
utóbbi években jelentősen lemaradt az 
orvosokétól. Korábban a szakdolgozók 
átlagosan az orvosbérek 52 százalékáért 
dolgoztak, mára ez az arány 20 százalék 
körülire csökkent. Most azt kérik, hogy a 
szakdolgozók bére ismét érje el az orvo-
sok bérének az 50-60 százalékát, mert 
akkora a baj, hogy hamarosan elfogynak 
az ápolók. Aki eléri a 40 éves szolgálati vi-
szonyt, az nyugdíjba megy, a fiatalabbak 

átmennek a magánegészségügybe vagy 
külföldre. A fiatalok számára semmilyen 
értékelhető jövőt nem tud nyújtani az ál-
lami egészségügy. A 90-es évek elején 
még évente 6-7 ezer ápoló végzett, most 
évi 300, de volt olyan év, hogy száz alatt 
maradt a végzett szakdolgozók száma. 
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17 ezer szakember ment el 
az egészségügyből 

Orvosok és szakdolgozók sajtótájékoztatón cáfolták a kormány azon állí-
tását, miszerint az egészségügy jól működik. A valóságban az összeomlás 
szélén áll, egy év alatt 17 ezer szakember hagyta el a szektort. 2020-ban 
197 400 dolgozója volt a magyar egészségügynek, 2021-ben már csak 
180 700. Ezt a betegek is megsínylik, hiszen a kevesebb orvos és ápoló fizi-
kailag nem tud mindig mindenhol ott lenni, és ez a halálozási számok emel-
kedésében is megmutatkozik. 
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Forrás: Egységben Magyarországért – a hat ellenzéki párt összefogása

KISOKOS fideszes hazugságokra
A HAZUGSÁGOK A TÉNYEK

 • Az ellenzék adót emelne  • Nem adóemelés, hanem áfacsökkentés lesz

 • Az ellenzék eltörölné a rezsicsökkentést
 • A rezsicsökkentés marad. Sőt, panelfelújítás 

lesz

 • Az ellenzék privatizálná az egészségügyet  • A kórházak állami kézben maradnak

 • Az ellenzék eltörölné a 13. havi nyugdíjat
 • Olyan nyugdíjat adunk, amit nem visz el az 

infláció

 • Az ellenzék eltörölné a családi 
adókedvezményeket

 • Természetesen maradnak, a családi 
pótlékot pedig megduplázzuk

 • Az ellenzék lebontaná a határkerítést  • A határkerítés marad 

Számoljuk együtt a szavazatokat!

Jelentkezés: https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz 
Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu e-mail-címre, ha ott nem kapsz 24 órán 
belül választ, hívd – kizárólag a szavazatszámlálással kapcsolatban – a +36 70 670-4505 

infóvonalunkat.

Több millió ember tekinti az egyesült 
ellenzék miniszterelnök-jelöltjének 
Már ki-Zay Pétert, aki egyetlenegy-
szer sem beszélhetett még élőben, 
sem az MTV-ben, sem a Kossuth Rá-
dióban. Pedig ezeket az összes ma-
gyar ember pénzéből működtetik. 
Orbán Viktor elzárkózik attól is, hogy 

nyílt tévévitában mérkőzzön meg 
Márki-Zay Péterrel. Pedig mindenki-
nek joga lenne tudni, hogy melyikük 
mit gondol az ország jövőjéről. 

Nem véletlen, hogy az Európai 
Unió, választási csalásoktól tartva, 
218 megfigyelőt küld április 3-án Ma-
gyarországra. 

Orbán nem vitázik, a tévében nem szerepelhet az ellenzék
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
6. „Migránsok” pénzért – a letelepedésikötvény-üzlet 

Miközben a migránsokkal (mene-
kültekkel) riogatták a magyarokat, 
a Fidesz-kormány szép csendben, 
pénzért, 20 ezer külföldit hozott be az 
országba. Rogán Antal (Orbán Viktor 
kabinetfőnöke) 2012-ben javasolta, 
hogy 300 ezer euróért (mintegy 100 
millió forintért) magyar letelepe-
dési engedélyt áruljanak olyan 
állampolgároknak is, akik 
nem az Európai Unióban 
élnek. A letelepe-
dési engedélyhez 

jutó személyek legnagyobb része kí-
nai, de van köztük orosz, iráni, szír és 
ukrán állampolgárságú is. Érthetetlen 
módon ezt a kötvényt nem az állam, 
hanem Fidesz-közeli cégek árulták. 

A kötvényüzlettel Rogán és ba-
rátai 162 milliárd forint 

haszonra tettek szert, 
miközben a magyar 
állam több mint 30 

milliárd forint vesztesé-
get szenvedett el.  

Forrás: www.nerinfo.hu 

A tanárok siralmas helyzete az összeom-
lás szélére sodorta az oktatási rendszert. 
Az elmúlt hét évben a kormány befa-
gyasztotta a pedagógusbéreket (a 2014-
es minimálbérhez kötötte), ezért az ala-
csony jövedelmek miatt egyre nagyobb 
a pedagógushiány. Egy mesterdiplomá-
val rendelkező pályakezdő tanár fizetése 

nettó 145 ezer forint, amihez még 15 ezres 
pótlék társul.

Az ellenzék április utánra 50 száza-
lékos bérfejlesztést, a diplomás átlag-
bérhez való közelítést ígér, a kínzó pe-
dagógushiányt pedig bérlakásprogram 
elindításával orvosolnák.

Forrás: www.nepszava.hu

Győzelem esetén 50 százalékos 
tanári béremelés

Az ellenzék az áprilisi választások megnyerése esetén 50 százalékos bérfej-
lesztést, a diplomás átlagbérhez való közelítést ígér a tanároknak. A kínzó pe-
dagógushiányt pedig bérlakásprogrammal orvosolnák.

Ingyenes mobilnetet ígér az ellenzék

Az ellenzék győzelme esetén min-
den iskolás ingyen laptopot vagy 
tabletet kap. Valamennyi állampol-
gárnak ugyancsak ingyen biztosítanak  
1 gigabyte mobilinternet-csomagot. 

(Ez a hétköznapi használathoz teljesen 
megfelelő mennyiség.) Az általános 
iskolák 2. osztályától pedig bevezetik 
az informatikaoktatást.

Forrás: www.napi.hu 

Ha március 10-én 0 óráig nem sikerül 
megállapodniuk a mozdonyvezetőknek 
a 2021. évi béremelésben, akkor sztrájk-
ba lépnek. A Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete szerint elfogadhatatlan, hogy a 
növekvő infláció (a forint elértéktelene-

dése) idején nem kaptak béremelést. 
Munkaadójuk, a MÁV−Volán-csoport jog-
ellenesnek tartja a sztrájk bejelentését, 
szerintük a mozdonyvezetők bére az el-
múlt öt év során több mint 60 százalékkal 
növekedett.

Forrás: www.telex.hu

Sztrájkot hirdettek a mozdonyvezetők

Ezeknél a gépeknél akadozik az oxigén-
ellátás, váratlanul leállnak, és nem is kór-
házaknak szánták őket. Mégis megvették 
egy maláj üzletemberen keresztül, aki 
ellen pénzmosás miatt vizsgálat folyik. A 
6285 gépért 178 milliárdot fizettek. Az Or-

vosi Kamara már korán jelezte, hogy ha-
zánkban messze többen halnak meg a 
lélegeztetőgépeken, mint más országok-
ban. Ebben az is közrejátszott, hogy nem 
volt elegendő szakszemélyzet a gépekhez. 

Forrás: www.nepszava.hu)

Életveszélyes lélegeztetőgépeket 
vett a kormány

A magyar kormány a sok ezer lélegeztetőgép megvétele előtt tudta már, 
hogy azok egy része életveszélyes, és alkalmatlan a feladatára. 

A Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai 
Döntőbizottsága Rákay Philip Petőfi-film-
jének gyártására 4,5 milliárd forint állami 
támogatást szavazott meg. Rákay annak 
ellenére kapott annyi közpénzt, ameny-
nyit még egyetlen magyar filmes sem, 

hogy soha életében nem forgatott játék-
filmet. Nem kellett más a győzelemhez, 
mint folyamatosan dicsőíteni a Fideszt és 
mindig ott lihegni Orbán Viktor közvetlen 
közelében. 

Forrás: www.magyarnarancs.hu

Soha nem forgatott még filmet, 
most milliárdokat kapott rá


