
A Transparency International nemzetközi 
szervezet most kiadott éves korrupció-
érzékelési indexe szerint tavalyelőtthöz 
képest egy hellyel romlott Magyarország 
megítélése. 

A korrupcióérzékelési index legalább 
három forrásból, 13 különböző kutatás 
alapján jön létre, amelyeket jellemzően 
olyan, megbízhatónak ítélt nemzetközi 
intézmények állítanak össze, mint pél-
dául a Világbank vagy a World Economic 
Forum.

Egy évtizeddel ezelőtt, 2012-ben még 
100 pontból 55 pontot ért el Magyaror-
szág korrupcióérzékelési indexe. Ezzel 
akkor még jó pár ország mögöttünk volt, 
így Románia, Bulgária, Csehország, Litvá-
nia és Olaszország is. 

A nagy zuhanás 2014 körül kezdődött, 
akkor hirtelen jókorát esett Magyaror-
szág helyezése. Emlékeztetőül: akkortájt 
kezdődött a folyamat, amelynek végén 

Simicska Lajos a nyilvánosság előtt sza-
kított Orbán Viktorral. Ezt követően gyor-
sult fel a Mészáros Lőrincnek és holdud-
varának juttatott közbeszerzések üteme.

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd! 290. szám (VII. évfolyam/6.)  |  2023. február 7.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Pártoktól független hetilap

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

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.

Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

Az Európai Unió legkorruptabb 
országa lettünk

Magyarország a korábbi középmezőnyből, fokozatosan lecsúszva, 2022-re 
az EU legkorruptabb államává vált. Ezzel a szégyenteljes teljesítménnyel 
még Bulgáriát is megelőztük. 

Az EU legkorruptabb államai, 
élükön Magyarországgal

Február 1-jén Hajdú-Biharban elindult az 
új ügyeleti rendszer, amelynek lényege, 
hogy az ellátást a Mentőszolgálat koordi-
nálja. Az új rendszerben a betegeknek a 
1830-as központi telefonszámot kell hív-
niuk. Ezen a számon a megyei mentés-
irányítás válaszol majd a hívásokra, ahol a 
beteg tünetei alapján mondják meg, hogy 
megvárhatja-e a másnapi háziorvosi ellá-
tást, be kell-e mennie a központi házior-
vosi ügyeletre, vagy azonnal mentőautót 
indítanak hozzá.

Az 1830-as telefonszámot egyelőre 
csak a Hajdú-Biharban élők használhatják, 
később fokozatosan kiterjesztik az egész 
országra. A következő ütemben Szabolcs-
Szatmár-Bereg és márciustól Győr-Moson -
Sopron me gyével bővítik a rendszert.  
A tervek szerint 2023 decem berére Pest 
megyét, 2024 elején pedig Budapestet is 
bekapcsolják az új ellátási rendszerbe. Az 
ügyeleti ellátást ért kritikákra a kormány 
válasza, hogy a koncentrált ellátás majd 
javítani fogja a belegellátás színvonalát.

Változik az orvosi ügyelet 
telefonszáma
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Hajdú-Biharban az új ügyeleti rend elindulásával már él az 1830-as szám, a 
többi megyében fokozatosan vezetik majd be.
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Szakértők szerint ez a felháborító 
helyzet a jogállamiság leépülésével, az 
állam Fidesz általi foglyul ejtésével és a 
rendszerszintű korrupció kiépülésével 
alakult ki. 

Az elmúlt tíz évben Magyarország 
helyezése romlott a legnagyobb mérték-
ben a korrupciós világrangsorban.

Forrás: www.nepszava.hu

„A magyar orvosok és szakdolgozók 
évtizedek óta vállalnak szabadidejük 
terhére önkéntes ügyeleteket és mű-
szakokat, hogy a betegek valahogy el-
látáshoz jussanak. A hivatástudatunk 
azonban önmagában nem tudja az ál-
lam helyett a jó minőségű gyógyítás 
feltételeit megteremteni” – jelentette ki 
Kincses Gyula, a kamara elnöke. A MOK 
ezért olyan újratervezett egészségügyi 
rendszert javasol, amellyel a vagyoni 
helyzettől függetlenül minden beteg 

megfelelő ellátásban részesül, és az ál-
lam a dolgozókat megtartó pályaképet 
biztosít. Ellenkező esetben a nem kö-
telező munkájuk egy részét meg fogják 
tagadni.  

A jelenlegi egészségügyi rendszer 
hibáinak állandó foltozgatása nem jár-
ható út, számos adat bizonyítja, hogy 
sokkal kevesebb pénzből és lényege-
sen rosszabbul működik a hazai egész-
ségügy, mint az uniós vagy akár a regi-
onális országoké.

Nem viszik tovább a rossz egészségügyi rendszert a hátukon – jelentet-
te be az Orvosi Kamara. Ha nem sikerül megállapodni az állammal, akkor 
felfüggesztik a kórházak ügyeleteit biztosító önkéntes többletmunkát, a 
háziorvosok pedig nem írják alá az új ügyeleti szerződéseket.

Elegük lett az orvosoknak is

Tízezreket spórolnak 
a határokon túl vásárlók

Havi 30-40 ezer forintot is megtakarítanak 
azok a magyarok, akik Romániában vagy 
Szlovákiában vásárolnak. Északi szomszé-
dunkban 10 deka sajt 300 forintba kerül, 
míg nálunk egy hasonlóért 700 forintot is ki 
kell fizetni. Romániában is sokkal olcsób-

bak az árak, a közeli magyar településekről 
ingázó vásárlók ugyanannyi áruért fele-, 
olykor harmadannyi pénzt hagynak ott a 
boltokban, mint itthon. Tankolni is sokan a 
határon túlra járnak.

Forrás: www.24.huFo
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Hiába a 20 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatás és az ingyenesen 
felszerelt rendelő, kevés fogorvos akar 
vidékre költözni, és egyre több kistele-
pülés marad saját fogorvos nélkül.

Áprilistól egy új rendelet értelmé-
ben megvonják a fogorvosok alapfi-
nanszírozását, ami tovább fog rontani a 
helyzeten.

Forrás: www.hvg.hu

Van olyan falu, ahonnan 8 kilométerre kell utazni egy kezelésért, és a 
fogorvos hetente csak egyszer rendel, van, ahol négy praxisra jut egy 
fogorvos. Országosan ugyan nincs fogorvoshiány, viszont a fogorvosok 
területi eloszlása katasztrofális.

Falvak fogorvos nélkül

A helyiek már a beruházás bejelentésétől 
rendkívül elutasítóan fogadták az egész 
várost meghaladó vízigényű, talajszeny-
nyező és számos gazda földjét elbitorló 
gyár tervét. A mostani tüntetésen nagy-
jából 500-an voltak, a beszédek első-

sorban a termőföld megvédéséről és 
az országosan tapasztalható környezet-
pusztításról szóltak. Hogy ez Debrecen-
ben ne így legyen, két ellenzéki párt helyi 
népszavazást is kezdeményezett a kínai 
gyár ellen.

Egy héten belül kétszer is tüntettek a Debrecenben épülő kínai akkumu-
látorgyár ellen. Az elégedetlenség fokozódik a városban.

Viharos tüntetés 
az akkumulátorgyár ellen

Forrás: www.hang.hu

Az egyik nyertesnek 38 ezer forintról 
több mint 900 ezer forintra emelkedett 
az önrésze a pályázaton. A férfi eredeti-
leg 1,9 millió forint támogatást nyert, és 
azt ígérték neki, hogy a 165 ezer forintos 

pályázati díjon és a 30 ezer forintos ener-
getikai vizsgálaton kívül csupán 38 ezret 
kell még befizetnie – nem így lett. A kor-
mány minden áremelkedést a pályázókra 
terhel.

Az eredetileg nyertes 43 ezer pályázatból eddig kevesebb mint 41 ezret 
fizettek ki. De azt sem úgy, ahogy eredetileg ígérték.  Úgy látszik, csak az 
volt a fontos, hogy a választások előtt egy héttel megkapja mindenki a 
levelet a pályázati győzelméről. 

Cserbenhagyott napelemes pályázók 
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