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Nincs ma társadalombiztosítás!
Megszűnt!
Ez hangzott el az ATV egyik műsorában
– A tb intézményrendszerét az Alaptörvényből törölték. Nincs ma
társadalombiztosítás! Megszűnt! Ezt a közvélemény nem tudja.
– Akkor díjat se kéne fizetnünk?
– Nem. Adót fizetünk, adó módjára szednek egészségügyi adót,
nincs társadalombiztosítás. Ez a kifejezés az Alkotmányból töröltetett.
– Ezt nem eléggé hangsúlyozták. Ne haragudjon! Hogy hangzik ez?
– Az Alkotmányban – ami az elmúlt 20 évben volt hatályban
– benne volt az a nagyon fontos állítás, hogy az állam kötelessége
az egészségügyi ellátás megszervezése, ennek finanszírozása és
ez a társadalombiztosítás útján történik. Ez volt az alapelv, és
ebből nagyon sok fontos alkotmánybírósági döntés is következett.
Nevezetesen a lényeg mindig az volt, hogy ha én járulékot fizetek,
akkor nekem ezért valami jár. Az ellátás jár! Ezt az Alkotmányból
törölték, nincsen benne. A társadalombiztosítás szó nincsen benne, a társadalombiztosítás helyett állami egészségügyi ellátás van,
ami ugyanolyan, mint a tűzoltóság vagy a hadsereg. Adót fizetünk
és ebből az állam fenntart valami tűzoltóság nevű szervezetet, meg
fenntart egy hadsereg nevű szervezetet, de konkrétan a befizetett
járulékért semmi nem jár. És hogyha valaki elégedetlen, nem is
tud most már elmenni az Alkotmánybírósághoz panaszra, hogy ő
úgy gondolja, hogy a járulékért jár valami. Nem jár semmi!
– Ezt én is most értettem meg…

– A 120 éves magyar társadalombiztosítás megszűnt. Nincs társadalombiztosítás. Ez egyébként a nyugdíjvonalon a lényegesebb,
mert a nyugdíj vonatkozásában sincs. Adót fizetünk, és ezért
majd valamennyi nyugdíjat fog fizetni az állam…
– Magyarán fizethetem most a járulékot, a nyugdíjjárulékot, de
nem garantált a…
– Nem! Semmiféle alkotmányos garancia nincsen a magyar Alkotmányban, pillanatnyilag az Alaptörvényben arra, hogy ezért
mi jár. Nincs. Sőt, hogyha most már nagyon belemennénk a
részletekbe, csak jelezném, hogy a hatályos nyugdíjtörvények
szerint 2013. január 1-jétől egy új nyugdíjrendszernek kellene
működnie [...]. Semmifajta! Annyi történt, hogy az a korábbi
alkotmányos garancia, hogy a befizetett járulékért jár nyugdíj,
ez ki lett véve az Alkotmányból, nem jár semmi!
– És akik most nyugdíjasok?
– Azoknak a kormány holnapután minden további nélkül lecsökkentheti a nyugdíját 10-15-20-30%-kal, mondván, a válságra való
tekintettel most nem fizet, most ennyit tud fizetni. Semmiféle alkotmánysértést nem fognak elkövetni, mert ki lett véve az Alkotmányból. Minden további nélkül ezt meg lehet tenni.
Egy ilyen riport után bizonyára sokukban felmerül a kérdés: vajon
miből és hogyan fogom tudni fenntartani az eddig megszokott, normális életkörülményeimet? És mi lesz, ha megbetegszem?
A témáról a neten itt olvashat: http://goo.gl/Tjn9y

Pénz, pénz, pénz...
A gatyánkat is ráfizetjük a törlesztésre
Tavaly rekordösszeget, 1202,4 milliárd forintot költött az állam a korábban felvett hiteleinek a finanszírozására, ez az összeg idén tovább
emelkedik – írja a Napi Gazdaság. Az Államadósság Kezelő Központ
(ÁKK) tavaly a végleges adatok szerint 1202,4 milliárd forintot fordított kamatkiadásokra, ami kerek százmilliárd forinttal magasabb az
előző évinél. Ez némileg meghaladta a tervezett 1064,9 milliárd forintot is annak ellenére, hogy a 2012-es finanszírozási környezet egészen
kedvező volt – írja a Napi Gazdaság. Az államadósság kezelésének
költségei idén tovább emelkednek: az NGM által júniusban beterjesztett költségvetés még 1325,5 milliárd forintos kamatkiadással számolt, ami a decemberi elfogadásra 1252 milliárd forintra csökkent az
időközben bekövetkezett hozamlemorzsolódás következtében.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WMo8P

Hol dolgozik a félmillió kitűnő magyar?
Matolcsy György a nagykövetségi becslések alapján félmillió külföldön dolgozó magyarról beszélt. Nagy-Britanniában dolgoznak

a legtöbben, de sokan vannak Németországban és Ausztriában
is. 300 ezer magyar dolgozik Nagy-Britanniában, nagyrészt Londonban, 100 ezer munkavállaló Németországban, jellemzően
Berlinben, Bajorországban és Baden-Württembergben, körülbelül
50 ezren Ausztriában és 50 ezren az unió többi országában, közölte az Index kérdésére a nagykövetségek becslésére hivatkozva
a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdán.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/H5NLT

Nem akar dolgozni, bezárja a helyi médiát
a fideszes polgármester
Tavaly még át akarta venni az irányítást Kecel polgármestere, ám meggondolta magát, és inkább megszüntetik a városi televíziót és újságot.
Pedig helyi vállalkozók finanszírozták volna a működést, így az egy fillérjébe sem került volna az önkormányzatnak. „Dolgozni akarok” – november végén még ezzel az indoklással akarta közvetlen irányítása alá
vonni a helyi médiát Haszilló Ferenc, Kecel fideszes polgármestere. A
térségi közéletben humorforrássá vált a kijelentése – talán nem véletlen,
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hogy azóta meggondolta magát: inkább megszünteti a helyi televíziót
és az újságot. „Azt mondta, hogy olyan sok pénzt von el a kormány az
önkormányzattól, hogy a kötelező feladatokra is csak megszorításokkal
jut pénz, a nem kötelezőkre viszont – mint amilyen a média is – egy
forintot sem tudnak költeni” – mondta el az atv.hu-nak Widnerné Fenyvesi Bernadett, a médiát is működtető önkormányzati Városi Könyvtár
és Művelődési Ház igazgatója. Szerinte azonban – és ezt nem csak az
érintett munkatársak, hanem a helyi közélet több szereplője is így látja
– egyáltalán nem anyagi kérdésről van szó. „A független médiával akar
leszámolni a polgármester, hiszen közelednek a választások” – vélekedik
Herczeg Imre független képviselő, aki szerint a jól működő tévére és újságra egy másik csoportnak is fáj a foga.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5FJlb

Megtarthatják milliós jutalmukat a cégvezetők
Bár többet kaszáltak a polgármestereknél, úgy tűnik, az önkormányzati cégek vezetői megússzák a jutalmuk, prémiumuk visszafizetését! Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök csak az önkormányzati vezetőktől kérte, hogy mondjanak le év végi pluszpénzükről, de
a Blikk talált olyan gazdagon jutalmazott cégvezéreket, akik pártisztséget is betöltenek a Fidesz vagy a KDNP helyi szervezeteiben.
A XI. kerületben például a fideszes ifjúsági szervezet, a Fidelitas
helyi alelnöke, Lőrincz Gergely 5,5 milliós juttatásban részesült
a fogyatékkal élők foglalkoztatási rehabilitációjával foglalkozó
Prizma Kft. vezetőjeként. A kerületi sportcéget irányító Kocsis
Sándor 3,1 milliót vehetett fel, míg ő fideszes jelöltként indult a
2010-es önkormányzati választásokon. Szegeden is több pártkatona vezet városi cégeket, s szintén milliókhoz jutottak. Makrai
László volt fideszes önkormányzati képviselőnek 4 millió forint

ütötte a markát. Szintén képviselő volt Balogi Dániel, akinek 55
ezer forintos megtakarításért fizettek 3 milliós prémiumot, amit
a város főjegyzője is aránytalannak és törvénysértőnek nevezett,
mindhiába. Ugyancsak 3 milliós prémiumban részesült a városi
KDNP ügyvezető elnöke, Miklós Péter, aki a Szegedi Intézménytakarító Kft.-t vezeti. Ám hiába a mesés összegek, ezeknek a sorsát a Fidesz nem firtatja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KdJGl

Alattvalókat akarnak nevelni
Mendrey László PDSZ-elnök szerint le kell állítani az iskolák államosítását, mert az az őskáosz. Az oktatáspolitika kormányzati szereplői
téves irányt jelöltek ki. Ha az osztálytermeket bezárjuk, a képzés lehetőségeit szűkítjük, a szakmunkásképzést zsákutcássá tesszük, nem tudunk kitörni a válságból – nyilatkozta a Népszabadságnak Mendrey
László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.
A garanciális elemek, melyeket az egyezség tartalmaz, gyengék, nem
valódi garanciák. De ettől függetlenül is: az a bizonyos Klebelsberg
nevű hajó rossz irányba halad. Egész egyszerűen az iránytű rosszul
van beállítva. Azok a célok, azok a megoldások, amiket az államosítás kínál, tönkreteszik a magyar közoktatást. Föl kell függeszteni az
államosítást, mert az most maga az őskáosz. Vizsgáljuk felül közösen,
hogy szükséges-e ilyen mértékű központi irányítást kialakítani. Ha
arra a megállapításra jutunk, ami borítékolható, hogy az állam nem
feltétlenül kizárólagosan jó gazdája a közoktatásnak, akkor tegyék lehetővé azoknak az önkormányzatoknak, amelyek egyébként eddig is
tudták működtetni a rendszert a pedagógusok bérével és mindennel
együtt, hogy visszakapják az intézményüket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/kFcID

IMF (Nemzetközi Valutaalap)
Itt az IMF várva várt jelentése Magyarországról!
Két héten keresztül Budapesten tartózkodtak a Nemzetközi Valutaalap szakértői a IV. cikkely szerinti országelemzés céljából.
Az erről szóló összefoglaló értékelést már közzé is tette a Valutaalap. Ebben többek között megállapítják, hogy gazdaságpolitikai irányváltásra van szükség Magyarországon a fenntartható
középtávú költségvetési kiigazítás érdekében, amely támogatja a
gazdaság növekedését és a bizalmat, valamint megerősíti a pénzügyi szektort. A január 28-án délután kiadott, Magyarországról
szóló országjelentésben a Valutaalap szakemberei megállapítják:
a kedvező nemzetközi piaci környezet csökkentette a magyar kormányra nehezedő finanszírozási nyomást, ám számos gazdasági
kihívással néz szembe az ország. Négy éven belül a második recesszióját szenvedi el a magyar gazdaság, a fogyasztás és a beruházás esik, a munkanélküliség magas szinten ragadt – írják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZKh0b

Kétszázmilliót fizettek
az IMF-ellenkampányért
Közel kétszázmillió forintot fizetett a kormány az őszi IMFellenes kampányra, csak a tervezés közel 20 millióba került
– derül ki egy képviselői kérdésre adott írásbeli válaszból. Az
IMF-kampány megtervezési költsége bruttó 19,6 millió forintba került – válaszolta Semjén Zsolt Novák Előd írásbeli kérdésére.
A jobbikos országgyűlési képviselő azt firtatta, hogy mennyibe
kerül még az IMF (Nemzetközi Valutaalap) az adófizetőknek.
A miniszterelnök-helyettes leírta, hogy az óriásplakátok bérleti
díja 59,8 millió forint volt 2012. október 16. és november 1. között. Országosan 1000 óriásplakátot helyeztek ki, 500 úgynevezett Citylight reklámhordozó felületet, Budapesten 20 buszhátsót
és 80 darab teljes oszlopot ragasztottak fel hirdetményekkel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ldz9f

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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