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Választási hírek
Határon túliak választási regisztrációja:
megérkezett az első két kérelem
Megérkezett a Nemzeti Választási Irodához (NVI) csütörtökön az
első két választási regisztrációs kérelem; az egyikben egy németországi értesítési címet adtak meg, a másikban pedig egy e-mail
címet – közölte Pálffy Ilona, az NVI vezetője az MTI-vel. Pálffy
Ilona, az NVI vezetője Tusnádfürdőn mondta el, hogy augusztus
1-jén kezdődik a magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező határon túli magyar választópolgárok választási regisztrációja.
Tájékoztatása szerint a regisztrációhoz szükséges leveleket –
233 406-ot – már a héten kiküldték, és csütörtöktől fogadják a
névjegyzékbe vételi kérelmeket. Elmondta: a kiküldött 233 ezres
körben nincsenek benne azok, akik olyan országban – Szlovákiában, Ausztriában vagy Ukrajnában – élnek, ahol tiltják a kettős
állampolgárságot. Nekik nem küldtek levelet, őket egyéb módon,
például a médiában tájékoztatják. A témáról bővebben a neten itt
olvashat: http://goo.gl/7kWWMz

Így szavazhatnak a kettős állampolgárok 2014-ben
A határon túli magyar közösségek vezetői szerint a magyar állampolgárságot felvettek körében Szlovákiában és Ukrajnában alacsony, Erdélyben, a Vajdaságban és Horvátországban magas részvételre lehet számítani a 2014-es magyarországi választásokon. A
kettős állampolgársággal rendelkezők több formában is leadhatják
majd szavazataikat. Ezt Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda
elnöke mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában:
„majd lesz egy ilyen postaládának nevezett urna, ahol nem kell
semmit sem igazolni, bedobhatja. De bedobhatja akár az egész
faluét is, ha valakit megbíznak azzal, hogy szedje össze és vigye be
mondjuk Csíkszeredára ezeket a levélszavazatokat, borítékokat.
Áthozhatják Magyarországra, ott is feladhatják postán.
És Magyarországon is, a választás napján lesz minden szavazókerületben egy kijelölt választókör, ahol szintén leadhatók ezek a
levélszavazatok” – tette hozzá a választási iroda elnöke.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xx4SGZ

Magyarország
nem teljesít jobban
Tartós leszakadás fenyegeti Magyarországot
Az Eurostat adatai arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaság
felzárkózása csaknem teljesen megállt az elmúlt években. A gazdaság növekedési kilátásai alapján úgy tűnik, évtizedekre vagyunk
attól, hogy megközelítsük az Európai Unió átlagát. Az egy főre
jutó GDP Magyarországon az EU-átlag 66 százaléka volt 2012ben. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt nem kerültünk közelebb az
EU-hoz, miközben a régiós országok többségében újraindult a
konvergencia. Tavaly Lengyelország is beérte hazánkat a vásárlóerő-paritáson mért GDP tekintetében, és a folyamatok tükrében
úgy tűnik, hogy hamarosan el is hagy bennünket. Szlovákia már
2007-ben leelőzte Magyarországot, és azóta csaknem 10 százalékpontos előnyre tett szert. Csehország komoly növekedési problémákkal küzd, de az EU-átlaghoz mért 79 százalékos mutatója
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PNEv6j

A kormány korlátozná
a tömeges megmozdulásokat?
Az új szabályozás módosítaná a gyülekezési joghoz kapcsolódó
rendőrségi feladatokat. A Társaság a Szabadságjogokért szervezet
szerint a tervezet több szempontból is elhibázott és átgondolatlan,

ami miatt a visszavonását kezdeményezik. A szervezet szerint
a tervezet átgondolatlanságát bizonyítja, hogy olyan kérdéseket
próbál rendezni, ahol nincs jogalkotási kényszer, ugyanakkor a
jogalkotó nem vizsgál felül fontosabb kérdéseket a rendelettel
kapcsolatban. A TASZ a közterületen tartott politikai rendezvényeket hozza fel példának, amelyek szabályait le kellene fektetni.
Például, ha közterületen zajló eseményről van szó, és a közterületet a résztvevők rendeltetésszerűen használják, akkor ugyanazok
a szempontok érvényesülhetnének, mint ami egy spontán tüntetés alkalmával.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8iL167

Die Zeit: Magyarország az államcsődöt
kockáztatja
„Orbán Viktor kormányának takarékoskodnia kellene és reformokat kellene végrehajtania”, ehelyett azonban „a populizmusra és a
külföldi konszernek megadóztatására épít” – írja a Die Zeit című
német liberális hetilap online kiadása a Magyarország az államcsődöt kockáztatja című cikkben.
A cikk szerint az állam és a magánszektor összesített adósságállománya a hazai össztermék (GDP) több mint 120 százalékát
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teszi ki. A kamattörlesztés csak Görögországnak és Olaszországnak jelent nagyobb terhet, a gazdaság bővülésének üteme pedig
nem elég az adósság növekedésének megállításához. „Tartósan
alacsony gazdasági növekedés és növekvő adósság – ez Magyarország problémája” – írta a Zeit Online. Egy elemzőt idézve hozzátették, hogy az ország könnyen államcsődbe sodródhat, ha gondok

támadnak a nemzetközi pénzügyi piacokon. Az adóssággal kapcsolatos korábbi kormányfői ígéretek ezért tarthatatlanok, írja a
lap, felidézve, hogy Orbán Viktor 2011-ben egy rádióinterjúban
azt mondta, 2014-re a GDP 60-70 százaléka közé kerül az államadósság.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/J2qNna

Már megint mire költik
a mi pénzünket?
Itt a tőzegmutyi?
– az Orbán-bányát a hatóság segítheti
Orbánék hatósági segítséggel jutottak bányászati monopóliumhoz – írta a Népszabadság. A Natura 2000-es védettségű területeken másoknak tilos építkezni, Orbánéknál jelenleg földmunkák
folynak, egy töltés épül – a munkások egy helikopter leszállására
alkalmas területet alakítanak ki. Az Orbán család bányatelkét a
látható adottságok alapján ökológiai értelemben semmi sem különbözteti meg a környező földektől, Orbánék Gánt Kő és Tőzeg
Kft.-je által művelt tőzegbánya – 200 hektárnyi „nem láp” egy
több ezer hektáros, egységes arculatú sásos-nádas-mocsaras terület közepén – nyilvánvalóan ugyanahhoz a vízrendszerhez tartozik, mint a környezete.
Ha itt olyasmit csinálnak, ami árt az élőhelynek vagy az élővilágnak, akkor az ártalmak a bányatelek határain túlra is kinyúlnak.
De ha a bányászatnak nincs káros ökológiai hatása, akkor nem világos, miért tiltja meg a hatóság mindenütt a bányászatot, kivéve
az Orbán-bánya területét – érvelt a képviselő.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fMs5Se

A KIM-ben dolgozni elég nagy világ
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kitette a
kormany.hu-ra a dolgozók fizetési listáját. Ebből kiderül például,
hogy max. 865 ember dolgozhat a KIM-ben, ebből jelenleg 135
vezető, 690 beosztott, 40 álláshely pedig üres.

Milliós bérek a hivatalokban
Budapest — Jól fizető meló a nagy állami hivatal igazgatása! Van
olyan intézményvezető, aki még Orbán Viktor miniszterelnöknél
is több honoráriumot kap a munkájáért, de legalábbis jó néhányan
jobban keresnek a felettes miniszterüknél. Ez derült ki azokból a
kimutatásokból, amelyeket lapunk kért a szaktárcáktól. A két legjobban kereső a kormányfőt is lepipálja: Vida Ildikó, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal elnöke 1 millió 675 ezerért dolgozik, Szabó
Zoltán, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) főigazgatója 1 millió 650 ezerért. Velük szemben Orbán bére csak
pár ezer forinttal több 1,5 milliónál. A két csúcsvezető így havi jó
félmillióval veri saját felettesét, vagyis Varga Mihály nemzetgazdasági és Németh Lászlóné fejlesztési miniszter, akiknek a tárcája
alá tartozik vezetett intézményük. De a KKK-ban az első számú
gazdasági vezetőnek is jól fizetnek: Preislerné Cserhalmi Dorotytya igazgató havi 1,4 milliót kap.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/46HlUV

Kiegészítő, nem rendszeres juttatásokkal (jutalom, prémium, cafeteria, stb.) együtt.

A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/iYFgE6

Jól alszik, Viktor?
– újabb 80 millió a miniszterelnök védelmére
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló keretből csoportosítottak át 80 millió forintot, a miniszterelnök védelmének érdekében. A Magyar Közlöny közzététele szerint „a létesítménybiztosítási
intézkedés céljából kijelölt ingatlanok” körének bővítésére 63,2 millió
forint tartós és 20,1 millió forint egyszeri átcsoportosítást rendelnek
el a tartalékból a rendőrség részére. Ennek alapján joggal tehetjük fel
a kérdést: Orbán fél? Vagy másképpen: Jól alszik, Viktor?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lCA6UI

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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