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Szolidaritás hírek
Az első Közgyűlés
A magyar Szolidaritás Mozgalmat hosszas huzavona után végre bejegyezte egyesületként a magyar bíróság. Az első küldöttválasztó közgyűlését 2013. július 20-án tartotta meg.
A Közgyűlés első részében Kónya Péter (http://goo.gl/cj1gm7) és
Bajnai Gordon (http://goo.gl/epuI7F) tartottak beszédet (a beszédek meghallgathatók a zárójelben lévő internet címeken). A közgyűlés megerősítette az induláskor lefektetett alapelveket, irányt.
A tagok ismét Kónya Pétert választották meg az egyesület elnökének, a társelnöki posztot továbbra is Székely Sándor
töltheti be. Újra bizalmat kaptak a vezetés régi tagjai, Nagy
Ágnes Dorka, Bódi Beáta, Dávid János, és elnökségi taggá választották Mészáros Maryt (Nyugat-magyarországi régió, email:

szolidaritasnyugat@gmail.com), továbbá dr. Kiss Róbertet (Pest
megyei régió, email: szolidaritaspestmegye@gmail.com).
A régiók Csornai Károlyt (Pestmegyei régió), Huszti Andreát (Budapesti régió, email: ahuszti.75@gmail.com), Gócza Attilát (Kelet-magyarországi régió,
email: szolidaritaseger@gmail.com) és Wrvaza Pált (Nyugat-magyarországi
régió) delegálták az elnökségbe.
A közgyűlésről részletesen a neten olvashat: http://goo.gl/9d65K1.
Roma tagozat
A Szolidaritás Roma tagozata augusztus 24-én alakuló gyűlésre várja tagjai és szimpatizánsai sorából mindazokat, akik szeretnének tevékenyen
részt vállalni a Szolidaritás Mozgalom életében a felzárkózás, a tájékoztatás, a jövő politikája terén minket érintő kérdésekben. Jelentkezés:
szolidaritasromatagozat@gmail.com.

Itt az ász, hol az ász?
Lázár János kezébe kerül az uniós pénzosztás
2013. július 9.
Az Index információi szerint a kormány hétfői ülésén teljesen
átírták az uniós pénzek elosztását végző intézményrendszer átalakítási terveit. Az elfogadott javaslat szerint a korábbi tervekkel
ellentétben mégis megmarad a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Az eddig működő felálláshoz képest annyi lesz a változás, hogy az
irányítás a fejlesztési tárca helyett a Miniszterelnökséghez kerül
majd. Úgy tudjuk, hogy az NFÜ áthelyezését rövid határidővel
vették tervbe, augusztus 1-jétől már az Miniszterelnökség irányítása alatt kell működnie.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QfFc9

Orbán veszi át az uniós pénzek felügyeletét
– Lázár lesz a végrehajtó
2013. július 17.
A jövőben a miniszterelnök irányítja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséget (NFÜ), aki ezt a feladatot a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár (Lázár János) útján látja el – olvasható a
Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent kormányrendeletben.
A nemzeti fejlesztési miniszter a jövőben a nem európai uniós
fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/A7klY

A kormánynak szüksége van
minden pénzünkre
Ön fizeti a politikusok tranzakciós adóját is – mutatjuk
a részleteket
A minisztériumok többségében megszüntették – egy korábbi botrány
miatt – a miniszterek és államtitkárok folyószámla-költségtérítését, ám
az Emberi Erőforrások Minisztériumában mind a mai napig jár az adóforintokból fedezett különpénz, amely így többé-kevésbé ellensúlyozza
a tranzakciós illetéket. Ez az egyéb juttatásokhoz képest aprópénz, de
nincs jó üzenete. A korábbi években megszokott volt, hogy a minisztériumok a vezető politikusoknak is fizettek folyószámla-költségtérítést

annak kompenzálására, hogy a havi 1-1,1 milliós illetményüket nem
készpénzben fizetik, hanem folyószámlára utalják. Ezen a gyakorlaton
két éve kezdtek változtatni, miután kiderült, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban több tízezer forintos költségtérítést fizettek évente, miközben a Miniszterelnökségen évi 1000 forinttal kellett beérnie Orbán
Viktor miniszterelnöknek. A 2011-ben kialakult kisebb botrány miatt a
minisztériumok leépítették ezen kifizetéseket – egy kivétellel. Az Emberi
Erőforrás Minisztériuma még tartja a régi szokásokat és a deviza napidíjak, cafeteria-kifizetések között még megbúvik a „2013. évi folyószámla
költségtérítés” címén kifizetett 10 ezer forint – derül ki a kormany.hu-ra
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feltöltött jövedelembevallásokból. Balog Zoltán tárcavezető havi bruttó
1,1 millió forintos bére mellé jár a térítés, de ugyanígy megkapják az
államtitkárok ezt a kiegészítést a havi bruttó 997 ezer forintjuk után
– derül ki Hoffmann Rózsa vagy Szócska Miklós jövedelemigazolásból.
Martonyi János külügyminiszter bevallásából az kiderül, hogy a külügyi
tárcánál 2012-ben még 20 ezer forintos folyószámla költségtérítést fizettek, ám idénre ilyet még nem tüntettek fel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2SHi5

védelméről szólnak, Magyarország a szociálpolitikában sem követi az
európai trendeket – épp ellenkezőleg. Az Eurostat adatainak elemzésekor megállapítható, hogy a válság óta eltelt években Lengyelországban,
Ausztriában, Szlovákiában és Romániában csökkent a szegénység, a
tagállamok zömében stagnált a helyzet, Magyarországon, Litvániában,
Bulgáriában, Észtországban és Lettországban viszont elszabadultak a
jövedelmi egyenlőtlenségek, mélyült a szegénység.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Gc0Iy

Némán is jó pénzt érnek a képviselők

Mit számít az IMF-hitel visszafizetése
Magyarországnak?

Nem kellett kiordibálnia magát a parlamentben az idén jó néhány képviselőnek. A múlt héten befejeződött ülésszak alatt 54-en egyszer sem kértek szót a T. Házban. A legkevésbé beszédes a pécsi választókról készített
listák kapcsán elhíresült Kubatov Gábor (Fidesz), aki bár 2006 óta tagja
a T. Háznak, még csak egyszer, 2007-ben
beszélt. Pedig azóta a Blikk számításai
szerint mintegy 45 millió forint járt neki.
Párttársa, Meggyes Tamás sem a szavak
embere. Ebben a ciklusban mindössze
egy igent, illetve egy nemet mondott két
kérdésre.
A néma rekorderek:
Kubatov Gábor (Fidesz) –
Némaság: 75 hónapja.
Keresete ezalatt: 45,1 millió Ft.
Két ciklus alatt csak egyszer szólalt fel.
Bíró Márk (Fidesz) –
Némaság: 38 hónapja.
Keresete ezalatt: 35,1 millió Ft.
Eddig nem szónokolt a parlamentben.
Meggyes Tamás (Fidesz) – Némaság: 32 hónapja.
Keresete ezalatt: 25,7 millió Ft. Ebben a ciklusban csak két szót mondott.
Molnár Ágnes (Fidesz) – Némaság: 50 hónapja.
Keresete ezalatt: 18,5 millió Ft. Államtitkárként sem volt mondanivalója.
Vitányi Iván (DK) – Némaság: 13 hónapja.
Keresete ezalatt: 8,2 millió Ft. Átengedi a lehetőséget.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/a29Uf

Lesz-e valaha Magyarországon garantált
minimumjövedelem?

Matolcsy György mai (2013. 07. 16) bejelentésével egyre biztosabbá vált,
hogy a magyar gazdaságpolitika a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) való
kapcsolat végleges lezárásával is készül a jövő évi választásokra. Ezt
részben a magas pénzügyi tartalékai,
részben amiatt tudja megtenni, hogy
a fennálló tartozása már egyébként is
jelentősen csökkent. Az alábbiakban
néhány olyan szempontot világítunk
meg, amelyek az IMF-es hitel „előtörlesztése” kapcsán lényegesek. Az idei
év során két főbb forrásból szerzett
a magyar állam devizát: egyrészt a
februári dollárkötvény-kibocsátásokból (mintegy 2,4 milliárd eurónyit),
másrészt a Prémium Euró Magyar Államkötvények (PEMÁK) folyamatos
értékesítésével (az idei első félévben
1,35 milliárd eurónyit). Mindez tehát
azt jelenti, hogy a nem piaci alapú
IMF-hitelt magasabb forrásköltségű, piaci alapú forrásokkal cseréli le
az állam, ami teljesen természetes, az állam finanszírozási értelemben
„saját lábra állásának” velejárója. A magyar állampapír-piaci folyamatok
a nemzetközi „széljárással” teljesen szembemennek. Ez pedig jelent bizonyos kockázatot az adósság biztonságos piaci alapú refinanszírozására
nézve.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SkTHA

670 ezret kap 15 percért Orbán Viktor tanácsadója

A magyar kormány lényegében deklarálta, hogy nincs dolga a szegényekkel. Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja azt a kérdést,
hogy miként lehet csökkenteni a tagállamokban a szegénységet. Ezt a
szándékot elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben valamennyien
aláírták, hogy 2020-ig összesen húszmillióval csökkentik a szegénységben élők számát. Magyarország ennek keretében arra tett ígéretet, hogy
félmillió embert emel ki a szegénységből – e kötelezettséget Balog Zoltán, a humántárca minisztere írta alá. Az EU szociális bizottsága ennek
ellenére határozottan képviseli, hogy kívánatos lenne, ha Európa-szerte fontolóra vennék a tagországok azt, hogy a szegényeknek garantált
minimumjövedelmet biztosítsanak. Bár az uniós ajánlások a szegények

Negyedórányi telefonbeszélgetésért utaltak át bruttó 670 ezer forintot
a Miniszterelnökség legújabb tanácsadójának, Kárpáti Györgynek. Az
olimpikon Orbánnak és Lázárnak adott tanácsot. Kik, mennyiért adnak
tanácsot a kormányzatnak? Ahogy a világ összes kormánya, úgy 1990-tól
a mindenkori magyar kabinetek is alkalmaznak tanácsadókat. Lapunk a
jelenlegi miniszterelnöki megbízottak, biztosok és a miniszterelnökségi
megrendeléssel rendelkezők közül azokat vette górcső alá, akik kiemelt
havi apanázst kapnak munkájukért. (Vannak jó néhányan, akik ingyen
végzik feladataikat.) Mi a munkájuk? Van, akinek a nyugati magyarsággal, másnak a társadalmi felzárkózással vagy politikai elemzésekkel kell
foglalkoznia.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JrHMu

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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