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A Nyugdíjasparlament csalódott, mert a jövő évre betervezett 2,8 százalékos nyugdíjemelés jóval kevesebb az előre jelzett inflációnál, pedig legalább azt az arányt el kellene érni. Ők minimum 6,5 százalékos emelést tartottak volna méltányosnak.
szerint 2020-ban 3,3–3,5 százalék között
lehet az infláció, vagyis a januári emeléssel a kormány a törvényi kötelezettségét
sem teljesíti. A Nyugdíjasparlament csalódott a 2,8 százalékos emelés mértéke
miatt, a szervezet szerint a nyugdíjaknak
minimum 6,5 százalékkal kellene emelkedniük januártól, figyelembe véve a bérek emelkedését.

A tervek között szerepel például egy több
mint 106 millió forintból épülő „futódomb,
lépcső elnevezésű felépítmény” elkészítése

Hétszázezer ember egészségügyi
ellátása kerülhet veszélybe
Aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, három hónap után
elesik az egészségügy térítésmentes igénybevételének lehetőségétől.
Bár a cél, a nem fizető potyautasok kiszűrése helyes, de félő, hogy a túl
szigorú törvénynek vétlen áldozatai is lesznek. Az Orvosi Kamara arra
kéri a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt.

is. Egy nagyjából 31 méter hosszú, 17 méter
széles dombról van szó, amely a sportolók
képességfejlesztését szolgálja majd. Úgynevezett solar lámpákra 200 milliót, nagybuszra 109, míg az alkalmazottak fizetésére 106
millió forintot terveznek költeni.
A költségvetésüket egyébként már a Magyar
Labdarúgó Szövetség is jóváhagyta.

A Magyar Orvosi Kamara új elnöke, Kincses Gyula nehezményezi, hogy ők nem
véleményezhették előzetesen a jogszabály tervezetét. A kamara alapvetően
egyetért azzal, hogy minden járulékfizetésre képes állampolgár köteles járulékot
fizetni. Az is kétségtelen, hogy a járulékfi-

Forrás: www.hvg.hu
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103 millióból épül „futódomb” a felcsúti fociakadémián
A felcsúti fociakadémia 2019/2020-as szezonra vonatkozó sportfejlesztési programjából egyebek mellett az is kiderült, hogy az
akadémiát működtető alapítvány sportfejlesztésre közel 1,1 milliárd forintot kapott.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.nepszava.hu

Januártól bőven az infláció alatt, 2,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. További 0,7 százalékkal megemelik azok
ellátását, akik idén novemberben kaptak
nyugdíj-kiegészítést, vagyis nyugdíjba
vonultak még tavaly október előtt. Így
a többség 3,5 százalékos emelést kap,
de ennek része az elmaradt idei januári
emelés kompenzációja. Az előrejelzések
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zetési fegyelmet erősíteni kell. Az elmaradt járulékokat meg kell fizettetni, és a
járulékfizetés elmaradásával arányos
mértékű büntetés is elfogadható. De ez
nem okozhatja a szükséges ellátás megtagadását fizetőképtelenség esetén sem.
Meglátásuk szerint nagy számban lehetnek olyan személyek, akik tájékozatlanságuk, a hivatali ügyintézésben való
járatlanságuk vagy akár saját mulasztásuk miatt nem rendezik idejében társadalombiztosítási jogviszonyukat. Az új
törvény szerint az ő esetükben akár egy
véletlen baleset vagy váratlan megbetegedés miatti egészségügyi ellátás is több
millió forint ellátási díjat eredményezhet.
Ez sokak számára megfizethetetlen
kiadást vagy az egész család szociális
helyzetének megrendülését okozhatja.
Ezt aránytalan következménynek tartják
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egy alig több mint 22 ezer forintos fizetési kötelezettség elmaradása miatt. (Havonta 7500 Ft az egészségbiztosítás díja
azoknak, akiknek nem a munkaadójuk
fizeti ezt.)
Azt, hogy a tisztázatlan jogviszony
miatt az egészségügyi ellátó személyzet
kerül olyan helyzetbe, hogy fizetésképtelenség esetén kénytelen megtagadni az
ellátást, az orvos–beteg bizalmi viszonyt
alapvetően megzavarónak, szélsőséges
helyzetek előidézőjének, a gyógyítás folyamatosságát veszélyeztetőnek tartják.
Ezért arra kérik Áder János köztársasági elnököt, hogy a törvényt küldje vis�sza megfontolásra az Országgyűlésnek,
mert a járulékfizetés elmaradásának
nem lehet következménye egészségkárosodás.
Kormányzati körökből a Népszava
című lap úgy értesült, hogy körülbelül
300 ezer olyan ember van, aki most egyéni szerződéssel fizeti az egészségügyi

járulékát, azaz e csoport tagjai potenciálisan is veszélyeztettek, ha bármilyen
okból három hónapra kiesik a járulékfizetésük. További 400 ezer olyan magyarországi állandó lakcímmel rendelkező
ember van, aki soha semmilyen egészségügyi, illetve társadalombiztosítási
szolgáltatást nem vett még igénybe, ők
az adóhatósághoz sem jelentkeztek be.
Szakértőnk szerint egyelőre nem tudni,
hogy mi lesz az ő sorsuk, ha mégis megjelennének az orvosnál. Továbbá van 500
ezer olyan ember, akiknek biztosan rendezetlen a viszonyuk.
A lap szakértője úgy becsülte, hogy az
átfedések miatt összesen körülbelül 700
ezer ember kerülhet az új szabályok miatt
váratlan, nehéz helyzetbe. Azaz fizetnie
kell esetleg majd az ellátásért. Magyarországon elvben minden ellátóhelynek
van egyéni díjszabályzata, amely alapján a biztosítás nélkülieknek kiállíthatnak
számlát.
Forrás: www.nepszava.hu, www.index.hu

Hazugság volt a migránsalagút (is)
Bár jót lehetett rémüldözni a híren, hogy a „migránsok” már alagutakon át
jönnek Magyarországra, gyorsan kiderült, hogy ezeket az alagutakat évtizedekkel ezelőtt szerb szeszcsempészek készítették.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely még novemberben arról tájékoztatott, hogy a szerb–magyar határtérségből
egyre többen kísérelnek meg illegálisan hazánkba bejutni. A megnövekedett szám mögött – szerinte – az áll, hogy a migránsok „két
ponton is olyan alagutat ástak, amin keresztül
be lehetett jutni az országba: az egyik Ásotthalom térségében egy 34 méteres alagút volt,
a másik Csikéria település térségében egy
21,7 méteres alagút”.

Elég volt egy újságírónak Csikéria településre utaznia, hogy kiderüljön: az alagutat évtizedekkel ezelőtt szesz- meg cigarettacsempészek használták az 1990-es évek elején, a
délszláv háború idején. Azóta megérkezett a
rendőrség hivatalos cáfolata is: „...a Csikéria
térségében talált alagutat a Magyarországra
illegálisan bejutni szándékozó személyeknek
nem volt alkalmuk használni.”
De ezt a hírt már természetesen nem olvasták be az M1 Híradójában.

Forrás: www.magyarhang.org

Huszonkét ember fagyott meg
november végéig
Az áldozatok közül 14-en a saját fűtetlen lakásukban, illetve kórházba szállítás közben vagy beszállítás után vesztették életüket. Nyolcan közterületen fagytak meg – derül ki a Magyar Szociális Fórum adataiból.
A halottak száma még nőhet, a december eleji zord időjárás további áldozatokat szedhetett, ezért az emberi jogi szervezet mindenkit kér, hogy a szokásosnál

is jobban figyeljen oda az idős, magányos, beteg emberekre, segítsenek nekik
befűteni, felaprítani a fát, vigyenek nekik
egy tál meleg levest.
Forrás: www.168ora.hu

Kormánytagokat utaztatnak
a honvédség luxusrepülői
Egzotikus helyekre, például Dubajba, Las Vegasba, Panamába, a Kanáriszigetekre repdestek a Magyar Honvédség frissen beszerzett luxusgépei
– tudta meg az Átlátszó.hu internetes portál. Kiderült ráadásul, hogy azokról a gépekről van szó, melyekről a honvédség állítja: még csak véletlenül
sem kormánygépek, hiszen katonai célokra vették őket.
Ahhoz képest, hogy „nem kormánygépek”, tavaly nyár óta mintegy 80 alkalommal utaztattak velük állami vezetőket.
A hvg.hu online portál megpróbálta
megszerezni azt a listát, amely az utasok
nevét tartalmazza, de
ezt a honvédség
megtagadta.
A
rendelkezésre álló
adatokból mindenesetre egyértelmű,
hogy a repülőgépek egy-egy állami vezetővel a fedélzetükön bejárták már a fél
világot, és nemegyszer olyan városokba
is repültek, amelyek alig vannak túl a határon. Bécs mellett ilyen többek között

Pozsony vagy éppen Arad. A költségekről annyit tudunk, hogy a legolcsóbb út
1,2 millió,
a legdrágább pedig 28,6
millió forintba került.
Szekeres Imre volt
honvédelmi
miniszter szerint ezeknek a
repülőgépeknek a
fedélzetén akár illegális küldeményt, készpénzt és
aranyat is utaztathattak, mivel hatóságok
által át nem kutatható gépekről van szó.
„Elemezve a célállomások listáját, riasztó
következtetések adódnak”– írta egy bejegyzésében a politikus.
Forrás: www.atlatszo.hu, www.hvg.hu
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