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REGISZTRÁCIÓ/VÁLASZTÁS
Nem akarják, hogy szavazzunk?
Orbán Viktor és a Fidesz vezetése retteg. Félelmükben még arra is
vetemednének, hogy átírják a demokratikus berendezkedésű ország
egyik legfontosabb „játékszabályát”, a választási eljárásról szóló jogszabályt. Átrajzolt választási körzetek, eltörölt részvételi korlát, egyfordulós választás, 9 évre megválasztandó fideszes választási bizottság, polgármesterek által közvetlenül utasítható jegyzők – és mindez
nem elég nekik. Most arra készülnek, hogy a részvételi arányt mesterségesen csökkentsék. Ennek érdekében még azt is bele akarják írni
az Alaptörvénybe (annak átmeneti rendelkezéseibe), hogy a magyar
választók levél útján se regisztrálhassanak! Az új módosító javaslat
a konkrét feliratkozásról szóló eljárási szabályokat is alaptörvénybe
foglalná. Eszerint aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, az
csak levélben és elektronikusan, míg aki Magyarországon lakik, az
csak személyesen és elektronikusan regisztrálhatna. Azt is az alaptörvényben rögzítenék, hogy a választásra legkésőbb a szavazás előtt
tizenöt nappal lehessen regisztrálni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/20DLm

Hogyan használja a Fidesz régi trükkjét egy fontos
törvénnyel kapcsolatban?
Képviselői indítványként nyújthatják be az előzetes regisztráció bevezetéséről szóló javaslatot; erről Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter beszélt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A Fidesz, illetve a kormány azért alkalmazza előszeretettel
a képviselői indítványt, mert így nincs szükség semmilyen előzetes
egyeztetésre, az ilyen előterjesztéseket azonnal a ház elé terjeszthetik.
A képviselők az ilyen, esetenként csak pár mondatos előterjesztések
mellett terjedelmes, a jogrendszer alapjait érintő kódexeket is „a nevükre vettek”. Egyéni indítványként került a ház elé egyebek mellett
az önkormányzati, illetve a parlamenti választásról, az egyházakról
vagy a médiáról szóló törvény, de az alaptörvény maga is állítólag
Szájer József iPadjén született. A kormány első két évében az elfogadott törvények 45 százaléka született képviselői indítvány alapján.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ay1jh

Orbán bajt jósol, de ragaszkodik az előzetes
regisztrációhoz?
Ha nem kellő jogi körültekintéssel készítik el a választási eljárásról
szóló törvényjavaslatot s így szavazná meg azt a parlamenti többség, az akár meg is kérdőjelezheti a választásokon majdan győztes
politikai erő legitimációját. Kérdés: lesz-e emiatt komoly vita a Fidesz–KDNP között? A közigazgatási minisztérium egyes szakértői
szerint lehetnek alkotmányos aggályok az előzetes regisztrációval
szemben, bár a tárca illetékese ugyanezt tagadta. A Fidesz-elnökség
nagy része az előzetes választói feliratkozás terve mellett áll, de az a
véleményük, hogy kellő óvatossággal kell megszövegezni a törvényjavaslatot. Orbán Viktor is az előzetes választói feliratkozás híve. Az
a véleménye hogy: „Meg kell változtatni a rendszert. Vannak ellen-

vélemények, lesz balhé, meg fognak támadni. Ki kell állni, és meg kell
védeni az álláspontokat” – mondta a hét végén. Ez egyértelműen arra
utal, hogy Navracsics tárcájának meg kell találnia az alkotmányos
megoldást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QIT0f

Miért káros a választói regisztráció?
Bármilyen regisztrációnak az a hatása, hogy csökkenti a választási részvételt, és alacsony választási részvételre egy ilyen szintű
társadalmi-politikai bizalmi válsággal sújtott országnak végképp
nincs szüksége. A regisztrációnak nincs gyakorlati haszna, ezzel
szemben belekerül majd ciklusonként úgy egy Loki-stadionnyi
pénzbe, amit senki nem fog levonni a Fidesz és a KDNP párttámogatásából, úgyhogy az adófizetők állják majd. A regisztráció
nem véd meg a személyes adatokkal való visszaéléstől és a pártok
zaklatásától. A regisztráció bevezetése semmilyen módon nem
függ össze a kopogtatócédulák eltörlésével. A javaslat eljárási része (a benyújtott szöveg szerint: 4 évre, több választásra, levélben
itthonról csak szeptember 1. és 15. között kérhető a regisztráció)
irracionális, következményeiben végiggondolatlan.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KhqUh

Hogyan korlátozza a Fidesz a pártversenyt?
A 2010-ben kétharmados többséget szerző kormánypártok alkotmányozó többségüket minden különösebb teketória nélkül
használják arra (is), hogy a következő választásokon a lehető
legrosszabb helyzetbe hozzák versenytársaikat. Összeszedtük a
legfontosabb korlátozó megoldásokat. Az előzetes regisztráció
bevezetése, az önkormányzati és az országgyűlési választási rendszer és a törvényhozó hatalmi ágra vonatkozó szabályok megváltoztatása, valamint a médiatér és a médiaszabályozás átalakítása
mind-mind – legalábbis rövid távon – a jelenleg hatalomban lévő
kormányzati erők érdekét szolgálja. Az persze már más kérdés,
hogy hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad.
2014 ugyanis nagyon közel van. Egyértelműen a nagyobb pártokat
„hozta helyzetbe”, hiszen azok rendelkeztek olyan humánerőforrással és infrastruktúrával, amellyel könnyebben tudták teljesíteni
a megnehezített feltételeket. A jelöltállítás mellett az új törvény
a 10 000 főnél népesebb településeken erősítette a győztes „mindent visz” logikáját. Ennek a szabályozásnak a legnagyobb nyertesei a választásokat megnyerő kormánypártok voltak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5a9Es

Manipulálhatja a voksokat a Fidesz?
Rejtett megoldásokkal befolyásolhatja a 2014-es választások kimenetelét, sőt szakértők szerint tömeges választási csalások elkövetésére is
alkalmas lesz a választási eljárásról szóló kormánypárti törvényjavaslat, amelynek általános vitája folytatódik az Országgyűlésben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NwZOC

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

BESZÉLJÜNK A PÉNZRŐL!

Mennyibe került neked Orbán Viktor?

Matolcsy szerint nem vesznek el pénzt a családoktól?

Orbán Viktor gőgössége, hiteltelensége, haverjai és hivalkodása
együtt 2897 milliárd 780 millió forintba került nekünk az elmúlt
két évben. Amikor felébredünk a tündérmeséből, csak
egy megbukott adórendszert látunk. A kiskeresetűek
bére csökkent, miközben a jobban keresőknek ajándékoztak 400 milliárd forintot. Hogy pótolják az
elhibázott adórendszer okozta veszteséget, az Orbán-kormány több mint 20 új adóval sarcolt meg
bennünket. Nem elég, hogy lenyúlták a magánnyugdíjunkat, de a pénz felét elszórták, eltőzsdéztek. Családonként több százezer forintba került eddig a kormány
gőgössége – az, hogy képtelenek belátni: rossz irányba megyünk. Milyen kilátásaink vannak egy olyan országban, ahol a
gazdaság hanyatlik, csökken a GDP, fogynak a valódi munkahelyek,
a fizetés egyre kisebb, miközben a megélhetésünk egyre többe kerül?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yhorG

Egy olyan állam, amely nem tudja rendben tartani a pénzügyeit, rá
lesz kényszerítve, hogy szolgai módon viselkedjen – jelentette ki az
Észak-Magyarország hétfői számában megjelent interjúban Matolcsy
György. Az intézkedések arra utalnak, hogy „Magyarországot újjáépítjük úgy, hogy nem az emberekre terheljük ennek a költségeit. Nem a családoktól, nem a kis- és közepes
vállalkozásoktól vonjuk el a pénzt, nem csökkentjük a nyugdíjakat” – fogalmazott Matolcsy György.
A miniszter kitért arra, hogy az állam most saját
magától von el pénzt, valamint olyanoktól, akik
eddig nem vették ki kellően a részüket a terhek
viseléséből. Itt az ideje, hogy mindenki arányosan
fizessen adót és járulékokat – szögezte le. Tehát az
ATM-adó, a nyugdíjasok állása, a szociális támogatások csökkentése nem a családokat érinti. Hol él ez az ember? A
témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AmRbb

Tízmilliós vezetői prémiumok közpénzből?

Maximalizálhatják a járulékfizetést?

Jelentős összegű jutalmakat fizettek ki az állami és fővárosi tulajdonú cégek vezető tisztségviselői számára az elmúlt hónapokban
a vállalatok 2011-es eredményei alapján. A 2010-es kormányváltás
után az ország nehéz helyzetére hivatkozva kétmillió forintos bérplafont vezettek be a közszférában. Ez az intézkedés a költségvetési szférában dolgozókra vonatkozik, az állami cégek vezetőire és
a politikusokra nem. Ennek ellenére az állami és önkormányzati
szférában többségében tartják magukat ahhoz, hogy a topvezetők
bére nem lépheti át a kétmillió forintot, ellenben olyan munkaszerződéseket kötöttek velük, amelyek szerint meghatározott feladatok végrehajtása esetén a fizetés mellé az alapbér bizonyos
részét (akár 80 százalékát is) kitevő prémiumot kaphatnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6ipBS

Azaz a gazdagoknak nem kell tb-járulékot fizetniük?
Egy bizonyos jövedelemhatár fölött már nem kellene egészségbiztosítási járulékot fizetni egy kormányzati elképzelés szerint. A nyugdíj-biztosítási járulékhoz hasonlóan az egészségbiztosítási járulékfizetésre is
plafont állítana be a kormány. A terv még nem végleges, így egyelőre
az sem világos, hol húznák meg a járulékfizetési határt. Aki jelenleg
7,9 millió forintnál nagyobb járulékalapra tesz szert egy évben, annak
minden további megkeresett forintja után már nem kell nyugdíjjárulékot fizetnie. Az egészségbiztosítás esetében nincsen ilyen korlát. A nagyobb keresetűek ezért gyakran adóoptimalizációval próbálják kivonni
a jövedelmüket az egészségbiztosítási járulék fizetése alól, tőkejövedelemként vagy külföldön veszik inkább ki a pénzt a cégből. A témáról
bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/3xeYk

Lefagytak Magyarország és a nyugati világ
kapcsolatai?

Jogállamban ilyen nincs

A 2010-es kormányváltás óta eltelt két és fél évben az Egyesült Államok és Magyarország vezetője kétoldalú megbeszélésen – bár
úgy tudjuk, hogy a magyar diplomácia komoly erőfeszítéseket tett
az ügy érdekében – nem találkozott egymással. Arra volt példa,
hogy – például az idei chicagói NATO-csúcson – tárgyaljanak,
de kifejezetten kétoldalú csúcstalálkozóra az elmúlt két és fél évben nem került sor. Az úgynevezett „elmúlt nyolc évben” a vezető
nyugat-európai politikusok számos alkalommal fogadták a 2002
és 2010 közötti három magyar miniszterelnököt, minek következtében az ilyen csúcstalálkozók sokkal kisebb figyelmet kaptak a
médiától, mint a csütörtöki berlini német–magyar csúcs. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/EALTQ

– mondja az ombudsman a nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvény egyes passzusairól?
Az alapvető jogok biztosa szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvény egyes rendelkezései ellentétesek a jogállamiság elvével, a személyes adatok védelméhez fűződő
joggal, valamint a szociális biztonsághoz való joggal. Szabó Máté
ezért kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a törvény alaptörvénnyel való összhangjának utólagos vizsgálatát. Emlékeztet rá: a
törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba és megszüntette a korhatár előtti öregségi nyugdíjakat, és a korábban már megállapított
ellátásokat más jogcímen, úgynevezett korhatár előtti ellátásként,
például átmeneti bányászjáradékként folyósítják tovább. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/16Rq0

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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