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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

A huszonegyedik század eddig a lemara-
dásról szólt a magyar egészségügy szá-
mára – jelentette ki Orosz Éva, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem professzora 
saját kutatásaira hivatkozva. Az egymást 
követő kormányok egyike sem tartotta ki-
emelt fontosságúnak az egészségügyet, 
így a leszakadásunk még akkor is folyta-
tódott, amikor a gazdaság teljesítménye 

lehetővé tette volna a felzárkózást. Orosz 
Éva adatai szerint Magyarország egész-
ségügye 2003 és 2018 között mindenféle 
mutatóban elmaradt az uniós országo-
kétól, de ami rosszabb, a volt szocialista 
országoktól is.  

Míg Magyarországon alig emelkedett 
az egészségügyi közkiadások reálértéke, 
addig 2006 és 2018 között Csehország-

ban 36, Szlovákiában 44, míg 
Lengyelországban 77 száza-
lékkal növekedtek az egy főre 
jutó egészségügyi közkiadá-
sok. Magyarországon ez a nö-
vekedés mindössze 3 százalék 
volt!

A vizsgált időszakban az 
egészségügy helyett a „sza-
badidő, sport, kultúra, vallás-
ügyek” fejezetre költött össze-
gek növekedtek erőteljesen, 
ez már 2010-ben is 3,6 szá-

Százezrek halnak meg 
idő előtt a rossz 
egészségügy miatt

HAJDÚ-BIHAR
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A 4. OLDALON

A magyar egészségügy borzalmas állapota miatt a 2010 és 2016 közötti 
időszakban évente 46-49 ezer (összesen 285 ezer) 75 évesnél fiatalabb 
magyar halt meg megelőzhető vagy kezelhető betegségben.

Az egy főre jutó egészségügyi kiadások 
növekedése 2006 és 2018 között 
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A Debreciner című internetes újság fotó-
sorozatot közölt arról, milyen állapotban 
vannak egy debreceni egészségügyi intéz-
mény, a Kenézy Gyula Kórház Rendelőin-
tézet és Egészségügyi Járóbetegközpont 
illemhelyei. Megkérdezték az állapotokról 
(mikor újították fel legutóbb a mosdókat 
és mikorra várható a következő felújítás) a 
Debreceni Egyetem Sajtóirodáját, mivel a 
járóbetegközpont az egyetemhez tartozik. 
Íme, a válasz:

„A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
Bethlen utcai rendelőintézetében 15 éve 
nem volt átfogó felújítás. Az intézmény-
nek a korábbi években az erősen leromlott 
állapotú szociális helyiségek felújítására 
célzott állami támogatás nélkül nem volt 
forrása, csupán a további állapotromlás 
megelőzésére volt anyagi lehetőség, mivel 
a betegellátási források jelenleg kizárólag 
a személyi és a legszűkebben vett dologi 
költségek finanszírozását teszik lehetővé.

A 2020. januári kormányzati döntés 
értelmében az elmúlt napokban megtör-
tént a kórtermek, várótermek és az azok-
hoz kapcsolódó szociális terek felméré-
se. Az ennek kapcsán megnyíló források 
rendelkezésre állása esetén az intézmény 
haladéktalanul megkezdi az érintett terü-
letek felújítását, korszerűsítését. A felújí-
tott terek állapotának megóvását és fel-
szereltségének megőrzését a komplex 
szolgáltatási szerződések (takarítás, kar-
bantartás) feltételeinek átdolgozásával, 
szigorításával oldjuk meg.”

A Debreceni Egyetem Sajtóirodája a 
válaszlevelében még fontosnak tartotta 
közölni, hogy „az elmúlt három év szer-
vezeti változásait és egészségügyi integ-
rációját követően 2019-ben a Debreceni 
Egyetemhez tartozó betegellátó helye-
ken összesen 2 millió 921 839 járó eset-
szám volt”.

Forrás: debreciner.hu

15 éve nem volt átfogó felújítás 

Az erősen leromlott állapotú szociális helyiségek felújítására nem volt 
pénz, mivel az állami betegellátási források kizárólag a személyi és a 
legszűkebben vett dologi költségek finanszírozását tették lehetővé.
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zalék volt, és ez az arány ugrott 2018-ra 
több mint a duplájára, 7,4 százalékra. Ha 
ezt a növekményt a költségvetési for-
rások elosztásakor az egészségügynek 
adta volna a kormányzat, úgy már 2017-
ben 680 milliárd forinttal több jutott volna 
betegellátásra. Ez a torz kormányzati el-
osztás nem csak pénzben, de elvesztett 
emberi életekben is mérhető.

A szűkös egészségügyi kiadások kor-
látozták az ellátórendszer kapacitását, 
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a 
gyógykezelések minőségét, és mindez 

az elkerülhető halálozások számában is 
megmutatkozott. Az ellátás egyenlőtlen-
ségei következményeként a 2010 és 2016 
közötti időszakban évente 46–49 ezer 
(összesen 285 ezer) 75 évesnél fiatalabb 
magyar halt meg megelőzhető vagy ke-
zelhető betegségben. Ha elértük volna 
Csehország egészségügyi színvonalát, 
akkor 95 ezerrel (33 százalékkal), ha Len-
gyelországét, akkor 85 ezerrel (30 száza-
lékkal), ha Szlovákiáét, akkor 47 ezerrel 
(16 százalékkal) kevesebben haltak volna 
meg az említett időszakban.

Forrás: www.nepszava.hu

Ki szerezhet munka nélkül pénzt?

„Ha Orbán Viktornak lehetősége lenne rá, 
biztosan ellopná ezt a pénzt”– ez volt az a 
mondat, ami miatt 2010-ben a Népszava 
című újság és Veres János korábbi pénz-
ügyminiszter félmillió forintot fizetett az 
ellenzék akkori vezetőjének, Orbán Vik-
tornak, mivel megsértették személyiségi 
jogait. A bíróság így ítélt, nem tehettek 
mást, fizetniük kellett.

Most a magyar bíróság az állam (ön-
kormányzat) és a romák közötti vitában a 
gyöngyöspatai romáknak adott igazat, és 
pénzbeli kártérítést ítélt meg a javukra. 
Ezzel kapcsolatban jelentette ki a minisz-
terelnök, hogy „a magyarok nem rasszis-
ták, nem utasítják el a cigányokat élből, 
de azt a magyar ember sohasem fogja 

elfogadni, ha pénzt adnak a semmiért”.
Természetesen nem a semmiért kap-
ják, hanem ugyanúgy, ahogyan egykor 
a miniszterelnök is, a jogaik megsértése 
miatt. Mellesleg ők is ugyanolyan magya-
rok, mint a miniszterelnök úr. 

Az ügy lényege, hogy éveken át külön 
iskolába kellett járniuk Gyöngyöspatán a 
cigány, illetve a nem cigány gyerekeknek, 
amit Magyarországon tiltanak az érvé-
nyes törvények. 

A bíróság peres ügyben pedig nem 
tehet mást, mint az érvényes törvények 
szerint ítélkezik. Ha miniszterelnökről, ha 
cigánygyerekekről van szó. A bíróság íté-
letét pedig el kell fogadnia mindenkinek, 
miniszterelnöknek és romának egyaránt!

Forrás: www.hvg.hu  

Még 2010-ben Orbán Viktor félmillió forintos kártérítést kapott egy bírósá-
gi ítélet nyomán, mert az akkori pénzügyminiszter megsértette őt. Vagyis 
munka nélkül jutott ehhez a pénzhez. Most a gyöngyöspatai romák nyer-
tek meg egy bírósági pert, de a miniszterelnök azt mondja, hogy ők nem 
juthatnak munka nélkül jövedelemhez. 

A családpolitikai intézkedé-
sek inflációt hoztak, miköz-
ben nem épült elegendő új 
lakás. 2014 óta országosan 
104 százalékkal, Buda-
pesten 184 százalékkal 
emelkedtek az árak. 
Budapest az euró-
pai fővárosok között 
a 6. legdrágább - állítja 
a Nemzeti Bank elnöke. 
Mint írja, a mostani lakás-
politikai ciklusnak nem volt 
állami felelőse, nem volt al-
kalmas stratégiája, csak a ke-
resletet erősítette, ami inflációt 
okozott. Nem hangolták össze 

a közlekedési fejleszté-
sekkel, az építőipar be-
ruházásaival és a szak-
képzéssel.

Vagyis hiába a milliár-
dos támogatások, mind ez 
kidobott pénz volt jórészt, 
mert egyáltalán nem 
könnyítette meg a fiatalok 
lakáshoz jutását. 

Egyébként a számok is 
ugyanezt mutatják: 2019-

ben 150 000 adásvétel tör-
tént, ez 2018-hoz képest 14 

ezres csökkenést jelent, idén 
ez a szám 20 ezerrel lehet keve-
sebb. 

Forrás: www.444.hu

Matolcsy szerint megbukott 
a kormány lakáspolitikája

„Miért is ne vallhatnánk be, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik gyenge 
pontja a lakáspolitika, ahol minden jó szándék végül fordítva sül el: siker 
helyett kudarcot szül” – így értékelte Matolcsy György, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke a hazai ingatlanpiaci helyzetet.

Bár ez az infláció még nem veszélyes, de 
tény, hogy nálunk a legrosszabb a helyzet. 
Ráadásul azoknak az élelmiszereknek a kö-
rében, amelyeket a legtöbben vásárolnak, je-
lentősen nagyobb a drágulás az átlagosnál.

A novemberi 1,3 százalék után decem-
berben 1,6 százalékos volt az átlagos éves 
infláció az Európai Unióban. A legnagyobb 
mértékben, 4,1 százalékkal Magyarországon 

emelkedtek éves összevetésben a fogyasztói 
árak (az adat hétéves csúcs). A további „pont-
szerzők” is a régiónkból kerülnek ki: Romá-
niában 4,0, Csehországban és Szlovákiában 
egyaránt 3,2, Bulgáriában 3,1, Lengyelország-
ban 3,0 százalékos volt az éves infláció 2019 
utolsó hónapjában.

A legalacsonyabb rátákat Portugáliában 
(0,4 százalék), Olaszországban (0,5 százalék) 
és Cipruson (0,7 százalék) regisztrálták.

Magyarországon a legmagasabb az infláció 
az egész EU-ban
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