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A hét kérdése
Tudta, hogy Magyarország jobban teljesít?
Ezzel a jelszóval indított kampányt a kormány. A lényeg harmincnyolc állítás, amely a kormány szerint azt bizonyítja, hogy minden
sokkal jobb Magyarországon, mint korábban. Mi igaz ebből?
Magyarország először rendezheti meg a vizes sportok világbajnokságát.
Igaz, de
2021-ben valóban Budapest rendezheti az úszók, nyíltvízi úszók, műugrók, műúszók és vízilabdázók világbajnokságát, ami tényleg
nagy eredmény. Eddig ugyanis csak Barcelona és Róma rendezhetett vizes vébét Európában. A győzelmünkért a végén ugyanakkor
már nem kellett nagyon izgulni, két vetélytársunk ugyanis visszalépett az utolsó pillanatban, így csak az volt a kérdés, hogy a nemzetközi szövetség nekünk adja a rendezés jogát, vagy új pályázatot hirdet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Gazdaság
Magyarország sokkal rosszabbul teljesít
A mindenhol folyamatosan az arcunkba tolt „Magyarország jobban teljesít”
szlogennel ellentétben Magyarország kifejezetten rosszul teljesít. Zsiday Viktor, a Plotinus Alapkezelő vezetője az EKB és az EU adataiból kiszámolta,
hogy teljesítettünk a térség országaihoz képest 2009
és 2013 között.
Az elmúlt négy év kumulatív, vagyis felhalmozott GDP-növekedése Magyarországon
1,7 százalék volt, miközben Lengyelországban
12, Szlovákiában 10,5, Romániában 4, Bulgáriában 3,5, Csehországban pedig 2,3. De még
a teljes EU-átlag is 2,4 százalék volt. Magyarországnak gazdaságának sikerült
a legkevesebbet nőnie négy év alatt
a környéken. Az egyetlen mutató,
ami magyarázhatja a szánalmas
teljesítményt a deleveraging, vagyis a hitelállomány csökkenése. A
bankok mérlegfőösszege, vagyis a
kihelyezett hitelek aránya az elmúlt
négy évben nálunk 22 százalékpontot esett vissza, miközben például
a lengyeleknél 17 százalékpontot nőtt. A hitelállomány csökkenése
egyébként normális egy hitelválságból kitántorgó gazdaságnál, de növekedést nem lehet belőle csinálni. Ha Magyarország tényleg jobban
akar teljesíteni, akkor nem lehet ennyire terhelni a bankrendszert
különadókkal, meg adósmentésekkel. Azért nem, mert ahogy a pék,
a kocsmáros, meg az újságíró, a bank is pénzt akar keresni. És ha a
bank nem tud rajta pénzt keresni, akkor nem ad majd olcsó hitelt a
pékség, a kocsma és a szerkesztőség felújítására. A hitelezés visszaesése viszont csak az egyik ok. A jogrendszer a második. Addig, amíg
arra lehet számítani, hogy a kormány egyik reggel úgy kel fel, hogy
ma államosítja a pékségeket, aztán másnapra az összes pék elveszti a

munkahelyét, nem akar majd senki pékséget nyitni. És ugyanez a helyzet a bankokkal, az áramszolgáltatókkal, az éttermekkel, a dohányboltokkal és minden mással is. Amíg Magyarországon nincs vállalkozási szabadság és jogbiztonság, addig nem jön ide semmilyen beruházás és
nem lesz jobb a hitelezés. Úgy meg Magyarország nem
fog jobban teljesíteni. A témáról bővebben a neten itt
olvashat: http://goo.gl/lQL71A

Ki nem találná, kik buktak
a rezsicsökkentéssel!
A társadalmi csoportok eltérő kiadási
szerkezete miatt a rezsiköltség-csökkentés közel harmada a lakosság 10 százalékánál
landolt, míg az emelkedő árú élelmiszerek, gyógyszerek és élvezeti
cikkek miatti többletkiadás a kevésbé tehetős rétegeket (a lakosság 80
százaléka) jobban sújtja. Emiatt az
összkép nem kedvező: a magasabb
jövedelmű és emiatt magasabb „rezsivel” (nagyobb ingatlan, több
berendezés, nagyobb vízfogyasztás, több hulladék) rendelkező rétegek élvezik a „harc” gyümölcseit, míg a túlnyomó többség számára a
végeredmény negatív. A kormányzati intézkedések (adóemelések) fő
csapásirányába eső termékeknél a drágulás különösen szembeszökő:
szeszesitalokra és dohány termékekre 142,5 milliárd forinttal, gyógyszerre, gyógyárura 17 milliárd forinttal, testápolásra, egészségügyi
szolgáltatásokra 11,5 milliárd forinttal, hírközlésre 16 milliárd forinttal, pénzügyi szolgáltatásokra 130 milliárd forinttal többet kell idén
költeni ugyanannyi áruért és szolgáltatásért, mint tavaly. Jól látható,
hogy csak ezek a többletkiadások is nagyobbak, mint a megtakarítás
a rezsifronton. S még csak most kezd begyűrűzni az árakba az e-útdíj
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(a termékek széles körében) és a biztosítási adó (a kötelező gépjármű felelősség biztosítás árában) – írja a GKI. A témáról bővebben a
neten itt olvashat: http://goo.gl/4X5FJa

Százezer tulajdonos jogait függesztheti fel az állam
A jövőben senki sem lehet biztos abban, hogy az állam nem veszi el a magántulajdonát, ha hatályba léphet az a kihirdetés előtt álló törvényjavaslat, amellyel a kormány magasabb fokozatra kapcsolja a takarékszövetkezetek államosítását: a központi állami szervezet egy évre felfüggesztheti
a takarékok tulajdonosait, és ami még veszélyesebb, azt is megtilthatja,
hogy a szövetkezetek kifizessék a betétes ügyfelek pénzét.
A jövőben semmilyen garancia nem véd meg senkit attól, hogy tulajdonát
kisajátítja az állam egy személyre szabott törvénnyel, ha hatályba léphet a
takarékszövetkezeti szektor államosításának újabb fázisáról szóló törvényjavaslat. Eszerint a takarékok jelenlegi 100 ezer tulajdonosa közül bárkitől ideiglenesen elveheti az állam azt a jogot, hogy rendelkezzen a tulajdonával, és a
javaslat további szakaszai alapján ezt követően gyakorlatilag bármi történhet
ezzel a tulajdonnal. A felfüggesztés ideje alatt ugyanis a többi tulajdonos
és takarékszövetkezeti vezetők döntik el, mi legyen a sorsa a takaréknak.
Akár az is megtörténhet, hogy a központi szervezet nem találja megfelelőnek
a szervezet tőkéjét, és ha ezt nem rendezik, a takarékszövetkezetet felszámolhatják, betéteit pedig áthelyezhetik a Takarékbankba. A tulajdonosok

megrendszabályozása mellett a javaslat egy ennél is veszélyesebb rendelkezést
tartalmaz: az integrációs szervezet korlátozhatja, sőt meg is tilthatja, hogy egy
takarékszövetkezet kifizesse a betétes ügyfelek pénzét, és a takarék egyéb tartozásait. Már nyáron, a szektor államosításának kezdetén is komoly kockázatként vetődött fel, hogy az átalakítás betétesi rohamot indíthat el, a takarékok
átszervezése alapján ugyanis az ügyfelek úgy érezhették, veszélybe kerül
a pénzük. A betétesek bizalma egy jelentéktelennek tűnő esemény miatt
is meginoghat, és ha megindul, semmi sem véd meg tőle.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vMMwmZ

Pár nap alatt elfogyna a hazai gáztartalék
A korábbi, három hétre elegendő gáztartalékhoz képest ma csak pár napig
húzná a hazai gáztározókban elraktározott gáztartalék – nyilatkozta a Népszavának Holoda Attila volt energetikai helyettes államtitkár. A mintegy 4,2
milliárd összkapacitású hazai tárolókban mindössze 1,7 milliárd köbméter
körüli gázmennyiség van jelenleg. Holoda Attila, az Orbán-kormány volt
energetikai helyettes államtitkára azt mondta: így a korábbi három hétre elegendő helyett ma már csak néhány napig kitartó gázkészlettel rendelkezik az
ország. A volt helyettes államtitkár szerint a kabinetnek érdemes lett volna a
nyári időszakban gondoskodni a megfelelő mennyiségű gázkészlet felhalmozásáról a fűtési idény elejére, ezzel erősíthette volna az ellátás biztonságát. A
témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/TURacn

Oktatás
Nyilvántartásba veszik,
ha rosszul címzi meg a levelet a tanár
Eddig is mutattak rá jelek, hogy a közoktatás átszervezése nem sikerült hibátlanul. Az iskolákban és az óvodákban is volt kavarodás, de
jutott belőle a tanároknak is. Most drága és látszólag felesleges bürokráciát borítanak az intézmények nyakába. A hivatalnokok pedig
ellenőrzik, hogy rendesen adminisztrálnak-e a sulik.
A központosítás akkor működik jól, ha azt is megmondják egy tanárnak, hogy milyen szavakat rövidíthet egy borítékon. Ez a támogató
és rugalmas adminisztráció, amit a KLIK ígért az oktatásban. Az
iskolák mostantól csak és kizárólag tértivevénnyel küldhetnek levelet. Vagy bármit. Anélkül nem. Még akkor sem, ha eddig mondjuk
az osztálykirándulásról belefért egy sima levél is a szülőknek. Hogy
levelezés ügyben mit kérnek még az iskoláktól? A címzés nem lehet javított, aláhúzott nem szerepelhet benne felülírás. Az „utca”
kifejezés rövidítése: „u.”, a „körút” kifejezés: „krt.” Az „út”, „útja”,
„sétány” „tér”, „tere” elnevezések nem rövidíthetők. A címbélyegző
lenyomatot úgy kell elhelyezi a tértivevénylapok megfelelő rovatában,
hogy a címadatok a kerettől 10 mm távolságra kerüljenek elhelyezésre; a címblokk dőlésszöge a 6 %-ot ne haladja meg, valamint a
címadatok ne lógjanak ki a rovatból. És mi van, ha valaki elront egy
tértivevényt? Mármint azok közül, amiket ugye a KLIK küld az iskoláknak drága pénzen. Hát akkor kérem, szépen elő kell venni a
rontott tértivevény nyilvántartást, és be kell írni, hogy elrontottam

egyet. Mert a tértivevények felhasználása a forgalmi adatok és a rontott tértivevények nyilvántartása alapján rendszeresen ellenőrzésre
kerülnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/d6x5lr

Hoffmann elszólta magát
– „a pedagógusok nagy többsége elégedetlen”
Hoffmann azt mondta: „A pedagógustársadalom és a társadalom
többsége támogatja ezt az oktatáspolitikát, kérem, hogy erre figyeljenek, az iskolák működnek, a gyerekeket nevelik a tanárok, a
pedagógusok nagy többsége elégedetlen.”
Oktatáspolitikájával már sok diákot, egyetemistát és oktatót cselekvésre késztetett a jelenlegi közoktatási államtitkár. Úgy tűnik,
még mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják: túl „rózsás” a
helyzet. Hoffmann azt mondta: „A pedagógustársadalom és a társadalom többsége támogatja ezt az oktatáspolitikát, kérem, hogy
erre figyeljenek, az iskolák működnek, a gyerekeket nevelik a tanárok, a pedagógusok nagy többsége elégedetlen.” Elgondolkodtatott, hogy az államtitkár véletlenül elszólta magát (Freudi elszólás
a javából), vagy szándékosan mondta ezt, beismerően. Arra jutottam, hogy direkt nem mondana ellent önmagának a mondat 2
felében, hiszen mégiscsak annál nagyobb embernek tartja magát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JXbvsP

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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