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ggetlen

A koronavírus-járvány alatt meghosszabbították az abban az időszakban
lejáró okmányok érvényességi idejét. Június 30-ától már nem használhatók
tovább a lejárt okmányok, köztük a személyi igazolványok, a jogosítványok,
útlevelek és a forgalmi engedélyek.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például
hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

ól fü
Pártokt

Forrás: www.koronavirus.gov.hu

300 helyszínén akár időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
A jogosítvány meghosszabbítása az
Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha már megvan az
orvosi alkalmassági engedély, amelyet a
háziorvosnál lehet beszerezni.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

hetilap

Nem maradnak nálunk az ukrán
menekültek
Bár papíron a háború első napjától kezdve lehetőség van Magyarországon
ideiglenes védelmet kérniük az Ukrajnából menekülőknek, kevesen élnek
vele. Lengyelországban 52-szer, Csehországban 19-szer, de még a távoli
Spanyolországban is két és félszer többen kérnek védelmet, mint nálunk.
Az Európai Unió ehhez képest nagyon sok pénzt, 100 milliárd forintot ad
Magyarországnak, hogy ezzel segítse a menekültek ellátását.
A kormány igyekszik az Ukrajnából me- kérelmet Magyarországon. Meglehet,
nekülők jelentette terheket leginkább a vannak, akik kivárnak, hiszen a belépést
határátlépők hatalmas számával szemlél- követően 60 napig még jogszerűen tartetni. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tózkodhatnak az ország területén.
a napokban 625 ezer menekülőről beszélt, igaz, ő legalább
Ideiglenes menedéket kért
annyit elismert, hogy az érkeukránok száma
zők „70 százaléka már tovább
Ideiglenes menedéket kért ukránok száma
is ment más országokba”.
Magyarország
16 254
Az ő tartós ellátásuk valóLengyelország
846 000
ban hatalmas terhet jelentene
Csehország
a magyar államnak. Ez a teher
304 039
azonban igazából csak akkor
Bulgária
84 300
jelentkezik, ha az ukrán meneSzlovákia
70 073
külők itt adják be a kérelmüket
Spanyolország
64 000
az ideiglenes védelemre, vagy
Ausztria
40 000
már most itt kaptak ún. „meneBelgium
31 522
dékes státuszt”.
Svédország
31 471
Eddig (április 16. az utolsó
Dánia
20 835
adat) csak 16 254 ukrán államFinnország
19 557
polgár adott be védelem iránti

Forrás: Magyar Helsinki Bizottság
állapot: 2022. április

Meg kell újítani a járvány alatt
lejárt okmányokat

A 2022. május 31-e előtt lejáró személyi
okmányokat (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) a kormányhivatalokban
lehet megújítani. Akiknek a műszaki engedélyük járt le, azoknak a gépjárművizsga-állomásokat kell felkeresniük.
A kormányablakok az ország több mint
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kormány az EU-tól kapott százmilliárdot.
Ráadásul nemcsak a menekültellátásban, hanem Ukrajna támogatásában sem
teljesítünk túl jól.
Az ukrajnai invázió első, kritikus hónapjában a magyar állam más országokhoz képest alig segítette a védekező
szomszédját. A katonai, a pénzügyi és
az egyéb támogatások, mint például az
élelmiszer- vagy gyógyszeradományok
alapján nem voltunk az első húsz támogató ország között, megelőztek minket az
észtek, a csehek, a szlovákok, a lengyelek
és szinte minden európai uniós ország.

A szakszervezetek tíz pontja
a munkavállalókért
Forrás: www.szabadeuropa.hu, www.444.hu

A magyar kormány igyekszik magát Lengyelországhoz, Szlovákiához és
Csehországhoz mérni, mintha hozzájuk
hasonló terheket cipelnénk. Feltehetően
azért, hogy az uniós támogatás elfogadásának legyen indoka.
Az eddigi tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy Magyarországon még
mindig az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek és segítőkész
honfitársaink vállalják magukra a legtöbb feladatot.
Sokak szerint érdemes lesz majd
szemmel tartani, hogy mire is fordítja a

Csányi Sándor: Fenntarthatatlan
a rezsicsökkentés

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy az
„olcsó pénz” időszaka véget ért, a kamatok akár 7 százalékig is emelkedhetnek,
az infláció pedig már „elszabadult”. Hozzátette, hogy a magas energiaárak vár-

hatóan hosszabb távon fennmaradnak,
nincs más megoldás, alkalmazkodni kell.
Szerinte a rezsicsökkentés azért nem jó,
mert a lakosság és a vállalkozások nem
érzékelik a valódi terheket.

Forrás: www.24.hu

Az OTP vezérigazgatója szerint a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érezniük kellene a valóságos árakat, mert csak akkor kezdenének el spórolni.

A munkavállalók többsége kapott idén
béremelést, de nem annyit, amennyi ellensúlyozná az egyre rohanó árdrágulást.
A dolgozók 61 százaléka kapott idén fizetésemelést, de többségük legfeljebb 10
százalékot, vagyis a teljes bérfejlesztését
elviheti az infláció. Ez derült ki a Pulzus Kutató május elsejére készített kutatásából.
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Nagyjából minden második munkavállaló elégedetlen a jelenlegi keresetével.
A kutatásban azt is megkérdezték, hogy
minimum hány százalékos fizetésemelésnek kellett volna történnie ahhoz, hogy
elégedettek legyenek. A legtöbben körülbelül 16 százalékos bérfejlesztéssel beérték volna, de nem kaptak ennyit.

Forrás: www.hvg.hu

Megeszi az infláció az idei
béremeléseket

Összefoglalta a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy mit vár el az új kormánytól, hogy minél előbb orvosolni
lehessen a munkavállalók sérelmeit.
A szövetség egyebek között érdemi
párbeszédet sürget, s ennek komolyságához alkotmányos garanciákat kér.
1. Érdemi párbeszédet, országos, ágazati és munkahelyi szinten!
2. Tisztességes béreket! Bérrendezést,
bérfelzárkóztatást!
3. Garantált munkavállalói jogokat!
Munkavállalókat védő Munka törvénykönyvet, esélyt adó sztrájktörvényt! Védelmet nyújtó munkaügyi és

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

munkavédelmi ellenőrzéseket! 270
napig tartó álláskeresési járadékot!
A társadalombiztosítási alapok feletti kontroll megteremtését!
A munkaidő és a magánélet összhangjának törvényes biztosítását!
A megkülönböztetés és munkahelyi
zaklatás elleni erőteljesebb fellépést!
Esélyegyenlőséget a nőknek a munkaerőpiacon!
Kiszámítható, igazságos nyugdíjakat,
rugalmas nyugdíjrendszert!
Érdemi szerepet a szakszervezeteknek az oktatásban, a szakképzésben!
Szociális üdültetést a rászorulóknak!

Az ápolók 40 százaléka távozni készül
A Független Egészségügyi Szakszervezet legfrissebb felmérése szerint az
ápolók 25 százaléka távozhat a szakmából, ha május 31-én lejár az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma. További kilenc százalékuk a magánszektorban helyezkedne el, 4 és fél százalékuk pedig külföldön dolgozna
tovább.
A szakszervezet emlékeztet arra, hogy
miközben a megélhetésre továbbra sem
elegendő a fizetés, egyre kevesebb emberre egyre több feladat jut. A KSH adatai
szerint az egészségügy alapjáraton való
működtetéséhez már 2020-ban is 3500
szakdolgozó hiányzott, és ennél frissebb
adat nincs ugyan, de a helyzet ennél csak
rosszabb lett, hiszen a szolgálati jogviszony bevezetésekor 4000, a kötelező

oltás bevezetésekor pedig 800 ember
hagyta el az egészségügyet. E két csoport tagjainak többsége egészségügyi
szakdolgozó volt.
Feszültséget okoz az is, hogy az ágazati béremelésre fordított 410 milliárdból
a 17-20 ezer orvosra 330, a mintegy 90
ezer szakdolgozóra viszont mindössze 80
milliárd jutott.
Forrás: www.nepszava.hu
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