
Egyre gyorsuló ütemben fogy-
nak a háziorvosok Magyaror-
szágon, tavaly az év második 
felében már több száz betöl-
tetlen praxis volt  az országban. 
A megüresedés oka sokszor 
az, hogy nem tudják pótolni a 
nyugdíjba vonult orvosokat: a 
háziorvosok átlagéletkora már a 
korábbi adatok szerint is 60 év 
körül volt.

Közben a háziorvosokat is 
érintő nagy átalakítások zajla-
nak az egészségügyben. A kor-
mány tervei szerint Hajdú-Bihar 
megye után március elsejétől 
elvileg Győr-Moson-Sopron és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében is át kellene térni az új 
háziorvosi ügyeleti rendszerre, 
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Összesen hat 30 év alatti háziorvos 
van az egész országban 

Drámai kép bontakozik ki a Magyar Orvosi Kamara most nyilvánosságra 
hozott adataiból. E szerint a háziorvosok többsége 60 év feletti, de még 90 
évnél idősebbek is akadnak közöttük. A kormány pedig a valódi megoldás 
helyett továbbra is csak a konfliktusokat keresi a háziorvosokkal. 

A közlekedési előéleti pontrendszert 
2000-ben vezették be Magyarorszá-
gon, és a lényege, hogy tizennyolc pont 
összegyűjtése után legalább fél évre 
bevonják a vezetői engedélyt. Egy ide-
je – akár csak kíváncsiságból – bárki 
könnyen ellenőrizheti, hány pontja van.  
A szolgáltatás használatához csak ügyfél-
kapu-regisztráció kell, majd a Közigazga-
tás, jog/Adatkezelés, adatszolgáltatás/
Tájékoztatás Közúti Közlekedési Előéleti 

Pontokról almenüre kell rámenni. Érde-
mes tisztában lenni azzal a büntetőpontok 
kapcsán, hogy nem minden esetben au-
tomatikus, hogy pont is jár egy bírsághoz. 
Ha ugyanis egy gyorshajtásról csak úgy 
értesülünk, hogy csekket kaptunk, mert 
nem állított meg a rendőr, vagyis csak 
rendszám alapján küldik a befizetendő 
csekket, ilyenkor az elkövető személyét 
nem vizsgálják, ennek nyomán a rendőr-
ség nem is szab ki büntetőpontot.

Így tudja gyorsan megnézni, hány 
közlekedési büntetőpontja van
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Egy egyszerű online szolgáltatás segítségével könnyen megtudhatjuk, 
hány bűntetőpontunk van, amelyeket közlekedési kihágásokért kaptunk.
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Aktív háziorvos 
szakképesítéssel rendelkezők 
száma korosztály szerint
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aztán következik majd a többi megye is. 
A új szisztémában az Országos Mentő-
szolgálat (OMSZ) irányítja az esti és éjsza-
kai ügyeleteket az eddiginél kevesebb 
ügyeleti ponton.

Az új rendszer elindulását azonban 
megakaszthatja a Magyar Orvosi Kamara 
küldöttgyűlésének februári döntése. Ott 
ugyanis arra szólították fel a háziorvoso-
kat, hogy ne írják alá a szerződéseket az 
OMSZ-szel, a kórházakban dolgozó orvo-
sokat pedig arra, hogy helyezzék letétbe 

az önként vállalt túlmunka felmondását 
addig, amíg a kormány nem kezd igazi 
párbeszédet az egészségügyről. 

Az akciót a kormány képviselői nyo-
másgyakorlásnak és méltatlan táma-
dásnak nevezték. Erre reagálva a Magyar 
Orvosi Kamara közleményben megerősí-
tette, hogy az ügyeleti szerződések alá-
írásának elutasítása valóban a magyar 
orvosok nyomásgyakorló akciójának esz-
köze az orvostársadalom korábban köz-
zétett követeléseinek elfogadására. 

Forrás: www.telex.hu 

Dől a pénz a fideszes 
propagandába  

A kormány tavaly 44 milliárd forintot köl-
tött jórészt az Európai Uniót szidalmazó 
plakátokra és hirdetésekre. Természetesen 
mindezt a mi adóforintjainkból. Ha az el-
múlt hat évet nézzük, megdöbbentő számot 
kapunk: összesen 197 milliárd forintot szór-

tak el arra, hogy teleragasszák az országot 
óriásplakátokkal és elárasszák az interne-
tet a Fidesz aktuális üzeneteivel. És ebbe a 
nemzeti konzultációk költsége, valamint az 
egyéb kisebb kiadványok nincsenek is bele-
számolva. 
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Januárban is Európa inflá-
ciós bajnoka maradt Ma-
gyarország, sőt, a magyar 
áremelkedés üteme egyre 
látványosabban kilóg az 
EU-tagországok sorából.  
A drágulás toronymaga-
san itthon a legnagyobb 
a feldolgozott és feldol-
gozatlan élelmiszerek kö-
rében, de talán elsőre meglepő lehet, 
hogy az elmúlt egy évben idehaza nőtt 
legjobban az ára az üzemanyagoknak is, 
illetve a háztartási energia drágulásában 
is az élmezőnyben vagyunk.

Januárban 10 százalékos volt az 
Európai Unióban az átlagos infláció, a 

magyar harmonizált fo-
gyasztói árindex ennek 
bő két és félszerese, 
26,2%. Egyetlen ország, 
Lettország mutatója van 
még 20% felett, a régiós 
társaink is a mezőny első 
felében vannak, de csak 
15–20% közötti inflációval.

A hétköznapokban leg-
inkább fájó tényező az élelmiszerek gyors 
áremelkedése. A feldolgozatlan termé-
kek közel 40%-kal, a feldolgozottak pe-
dig csaknem 50%-kal kerülnek többe, 
mint egy évvel ezelőtt. Az uniós átlag 14, 
illetve 18%-os.

Forrás: www.portfolio.hu 

Miközben reggeltől estig a Fidesz-kormány fantasztikus gazdasági telje-
sítményeiről áradozik a közmédia, a valóság brutálisan más. Az átlagos 
infláció 10 százalék volt az Európai Unióban januárban. Magyarországon 
26,2. Romániában 13,4, Szlovákiában 15,1, Horvátországban 12,5, Szlové-
niában 9,9.   

Nálunk a legmagasabb az infláció 
az egész Európai Unióban Teleplakátolják milliárdokból az országot 

azzal a hazugsággal, hogy a magyar tár-
sadalom 97 százaléka nem kér a szankci-
ókból. Előtte nemzeti konzultációs színjá-
tékot rendeznek ebben az ügyben, majd 
azt szajkózzák, hogy őket kötelezi a nép 
véleménye. Aztán kimennek Brüsszelbe, 
és megszavazzák az újabb, tizedik szank-
ciós csomagot, ugyanúgy, mint ahogyan 

az előző kilencet is. Vajon mi kell ahhoz, 
hogy a magyar társadalom súlyosan 
megtévesztett része ráébredjen, folya-
matosan hülyének nézik. Ráadásul az 
általa befizetett adóforintokat értelmes 
célok helyett erre a szemfényvesztésre 
költik el, milliárdossá téve néhány havert, 
akik ezeket az ostoba kampányokat lebo-
nyolítják. 

Orbán megszavazta az újabb 
szankciókat is

Az indoklás szerint a háborús nehézsé-
gek miatt Kárpátalján már januártól az 
emelt összeget kapják a magyar oktatási 
intézményekben tanulók. Míg a szeptem-
berben induló új tanévtől hasonló nagy-
ságú éves összeg jut a többi határon túli 
magyar közösség magyar iskolák mellett 
döntő tagjainak is.

Eközben a 2023-as költségvetésben a 
határon túli pénzeket osztó Bethlen Gá-
bor Alap 34 milliárd forintos keretét az év 
végi kiigazításon 62 milliárdra emelték. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes nemrégiben azt nyilatkozta, hogy 225 
ezer külhoni magyar gyerek részesül ok-
tatási-nevelési támogatásban..

Négyszeresére emeli az Orbán-kormány a határon túli tanulók oktatási-
nevelési támogatását, az eddigi fejenkénti 22 400-ról 100 ezerre. 

Még több támogatás a határon túli 
oktatásra 
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